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 1۷(2]۳6 61 ۲2۲6ر ۲36۲6 276 26 1ع2و6 100۲۲668 0۲ 168

 2هههوهو( (طع متیاماتع 1:ظ:ععزمو ۵۶ (طنو یمواتهعصا, 0۵۶ 696 ۵9-

 567زماع 220 ۵۶ 36 96006 هه همجنهماع ه۶ 16 ۷۵۲ ۲ 6

 90886 عععماتصع اه حص هنانع1ع ءمجتنطا64 10 1۳6 ۳۵0۸/۳۶۸۵

 7/2 ۵۷۵ 420126 0622 10۲ ]2002۲۲ 1904, ها16 2۸۷۵۶2

 712 0101615 0 1 12 1-۲۱-]2۳049۵-(یادوطخرب ۲ 25/02 نز ۵

 ۱۷۵۳/۵ (۵۷9۱۳۵ر (۷3۵ت ایر اب 16-444 ۵1ج-1- 0000۵۷۸۵8

20281 0 0۵۸۲661001 0094 60100۸۵۳2501 0 5۵۵ 0 6 ۷۵ 690- 
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 ی( 0 25 20, 6۵66از ۵56 060۳و 0 2/۱6 11

 2۸۷۵۸۶۵۳9۵۱ ۵ ظظه»توع. ۸ 324 نعهع 1 وال طمحع0 هصجبوع1( 0

 ۱۷۵06۳۵166 هه ههننمص هم الو ۷۵: ۲طان ۳69 092616

 عهده هعهوع ۶۵ 066624 (طنع هصاطتنمص. ۲۷ع۵۵۷۵۱۱6 6

 72. ۳. ۲۷۰ 62006 ۸ع70۳۲۶۵ 1۳2و هواداهانوطم4 اه (ظع ععجع

 ۲0وز(۲ ۵۲ ظع 1286 ۱۷۳6 رهصع (عناهاح ره هضم ۵۶ ظع۲ و0» 0

 10۲ ۳6 هجعههنهعههصعصب ه۶ طمعع هاد0نوم ۵ ۳طنعط طنف 0

 9٩۳0۲۲ 1166 ۳۷28 06۷0660 20 یصصع اهم هعنو عطر 290 0

 2۱۳620 (2611102060 (ظع مدناهانمامص ها هوم: (هصب رام هه

 ۲۵ 6 ظآععع قوت هند تم هاطمسووع ۵۷6۲ 2۷6 6

 (ظ6 1عظ۲, اه (طععع نتهصواهص«عو 96 7۵/۵ 695/4 ۱۷۵8 ٩

 101801۲عهر ص0 مع عمان دور 1906, (طع ننعوانمج ۷ ه6 ۵

 21 2 6۵و ه۲ ۳6 1:وععو ه؟ نحداطانهطنطع 2 ۳۵۵-۶27۸2 1 6

 ه[عع6 هه طععب ه۶ (طع ۳ععزو ۷۲99, ۸۶ 2 هصععاتصوع 610 »و

 2۵۵(ظ8 1266۲ 1 2))ع2۲60 طقغ )6 0۳۵0۵0960 ۵6-۶277۸212 ۵۵

 عمو همان هصمعع طقص ۳7هفو هصانمص2اعلر 220 1[ ۷2۵۵ 0

 1۵ هفاع ۷۲۳2۸ ۱[ ناوعصصصمر ۳ظم ستهق (طعح انهنصع زره صص409ر

 ۳6۲۸6۲ 6 ۳۵۵۱۵ 0ع لنومموع0 6۵ نه0ع۳6۵166 1 116 یموح

 56860, 2.0 ۳7عه 1۵ ظ2تذور ۷0۵۲6 ظع طقعف ونصع ۲6۵10660, و

 1۷2۲, ۲906. ۷۷ (طنص 2 [0:0هنوطع ه۶ طنو همزبجآ طع 20 یعوصصع0

 280 ۳6۵۵۲۵۵۵ مع (طع هه کنماقر هص4 ظ20 طععجص عطع ۳۵-

 56۲10108 ۵۲ ۷۵. 1 (عطع یمتاتمص هم»س مداهانفطع0)ر ۱۷۱۱۵ ۵

 مهم اه 46 هه ه۶ 6 ۷۵۵۲۰ ۷2۳01۷5 681565, 076۷6,

 ۳209۲ ۵۲ ۳هطنعط 1 لو ایصهصععمووهن۲ 4۵ ووعمنکر 2۷۶ 0

 زاو . اناهانعاتمص مال همه. (۵وع ه۶ اطعصع هو )۶ ص0

 60110۳ 5 0691۲6 6۵ ص۳عقدع 1۵0 46 و( ۷هاتهصع جص 20690216 0

 هزانعه 1000تا طعوع0 هص ج وب 26 ۳و6 ظقص0 ه۶ مجلل

 6 2۷2ناهطاع هصهعتنهلور ص0 هعملنصع طبل هم هدلب ز(ط 6

 1256. هد هطنءعط اطنو ه0نانمص او طعععر طن۶ ۷ز6ظ 36 1۱66 حص0

 1۳86و ه؟ طع هناطهتر 4طع 5600۵6 20 هطعتحماعع ه؟ 36 ۷۵۶16

 280 هاطعع 16120760 26. ظناطمهیهط هطع ۲۳عیونعص هینونمل

 ۵۲ طنو مجلبمط]ع 1۵0۳0لننمصه و تمصعع0 1۵ 4۳6 6 یو

 121860 1ص (طنع ۷هانصعر ] 661 ظ2ر 0۲ 4۳6 6۵686 ۵۲ 6

 ۱7۲۵ ۲۳620 ۳عونهوم هز(ط )ععفو هععع طحص ؟ظمعانفطر ] یصعم[ 0



11 10110۰ ۷ 

 96۲6۲ طدص ۳عععمنااناهع ظعتعر ده 2 ومصهصعسط2( 20:10ع60 حمه

 ورم 60 مصر هه ههناانهع ومهصعع ه۶ 36 ۳ع(67عهععع ج8

 هوعو عنبعص اه ۲6 ۱6278260 2۵0 18061210182016 60100۲, 6

 وب هو(هصعع و۶ طنو مجممتعتمصع. 1 ۳/۲۵( 10۱۱۵۷75 (طعصر انصلععو

 66۲۷196 ومععن8قعهر 1 حصص هصععهاب هعانصع هو ۱۷/۳2۵ ۲ ناجووح

1020 5 ۰ 

 نوع طع [ممقعنمه ه۶ ؟عاقفص همانا (ع مععععص حب 7

 1[ دم ه7عماو 2۷6 20 2 ع۳ع206۲ ه81ععن هه ظعتحر هومعمندلا»

 ۷۷و( ظعتعر (طهص (ظ6 6۳۲۱۵16 ۷[ممومآ ۲م ۷جونم» ه۶ 3۶ ۷

 (ظ۴عععهاط مار ۵۶ 16 طعزعهص هه (وع۲عصاط ۵۶ 36 ۰)7۵

 ۷۷ :(ظ1ظ 2 ووجهعع هک ؟طنعا۲ ۵۲ 1۱0۳۲۲ ۷عهعو عن 0۳06 0

 وم۳620ر 1۱ع2صع طهطنص4 (طعص 2 6۳2 ۵01 06۷29(هاتمجحر مه 6

 (طنصع وعع 40 طع ۷60116۳۲۵ ۵عهصر هه عمه مدد 1۳52,

 ۳۵1280 جم ظدبمعحت 7 ۸۵ ظع ۴عیعنهم (6عان1ک 20 عطع عج ۶

 ؟0] هوهصر دص0 ظ2ف هده0ع8رب هم طع ددنهو ه۶ هصحص»ت واهغیکر

 1همادهنهع (طع تملنوطع6ع مه ظععط020ر ۳طنعط واین 0

 (ظ61۲ 200201 18 ۸۵.۳۲, 636 (> ۸.1. 1258) ۷۳2۵۶ ۷۷2و 10۲ 2

 و0۲۶6 انهصع (طع عوتععاععاب ؟یصصمتعع زده هام طب 13ع ۵

۰ 6۷6۲ ۲25 

 0۵۶۲ طع مانتو 280660160 ۲ طنع 6۳۵16 هجوم ۷

 5۱026۲60 8۵۵۲6 طقصف ظعقتهر ۳6۲6 عموم ۵۶ 1۵۳۲و 0

 ۷1112265 ۷۷۵۶۲6 06۷72902160ر هص0 ط وههجع عود حلصحمو۶ 091166۲2660,

 280 ظ۰۵0۳605 ۵۶ اطمدعحصو ۵۶ (طعتع ص2 طز(هصاو 51210. 1۷050065,

 6011عععفر 1نط:2هعزعو هص0 هاطعع عجاتعع 0۶ :هانعنهدر زمنعصعع حصه

 دن ۷۵۲6 لوح هعح هک اععیمنصع تم 161160 انلعع 55680

 0۲ 1 ۷6ص صف ییعللع: هه ههنعصعع هص0 6۵۲۷۵۲6 رو 62

 ۲66۵۱۷۵0 2 وعاداهوماع مع  تنطنعط طعت۲ ظج9ع 6۷7۰۲ ۲

 ۳660۷6۲6۵, و0 21 16۲ مع عطمعع سطم عتو مجتءوجصا هزط

 ]۷[ نجوصصمهم 1۱ 62ها۲ع هه ظ2۷۲6 21160 0 0ع وام #۲

 36 مکهنمتزاب ۵۶ طع طمماعع یهوموع4 جلعع طع !۷مجوما 1ع-

۰ 60۲6 ۷۲۱۲68 3096 ۵ ۷29108 

 0۶ هصع طعم ه۶ 1۱ععصنصعر 096 ۲یر هه هعععجاتمص هات

 ظ6 206ر دهها طنوفام۷ ز [هعر واهصعع هو 16 2006275 6
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 طه لا هه یعنم0 ونصهعم (طع مدح 1م بهونمم هص0 66 60۵۷۵۵۸

 4۵ واقع هک ظع ۳6۳۵۵98 ۱۷۵۲۵ و۵ ههص۲ هعععلاعص طنوامرزمو

 ۱۷۲ ((6ه هم نه 6« یعصات وهععععهنمه ظع ۷۲۵۵20 ۰

 ۳۳5۶ ه۲ دل واهصع (طنو ۷6داعر 96 7 ۳۸۸-۵ ۳1690-6۱۷51,

 مصمووع0 ۲ ۸۵۱2۸ ۰01-1۲0 ۰۸۵۵ ۷۵-۷۵۵6 18 ۸. 1. 8

 (حع ۸. 12. 1260), ۲6۵ مهصعف 246 عج هه 200017۵016 ۶

 136 و4۵ نر هاباب ۵ مع( 1-1 ۲0 افطرب طمع -

 هزو6۲ ۵۲ 6هطقسهص اعطقص هص0 انازهجسان !کطقصر یمهجمآعع60 جامی

 ۸۰۲1. 7 10 (>ع ۸۰.12.1310 1 1). 1 1۲ لر 2صر ا1صط و166 0۲ 115 1010 ج0

 1۵02160 دازاعب طعتلا»ت زهاعنم۲ 0 0696 ۳, او ۲6 7 0220/00 1-

 2۸»چقس تنه 1021010/1, ههانعع اصمصح حک 36 7-1-8

 1۲۵4و ۳ت((6م اه۲ ۸0 لقط ۵. ۳۸ ۱اقط هک 9042م جاوا

 ۸۰۲۲, 728 (> ۸. 1. 1328), ًنموو 1۳00:(هصب هم ه:نوتدعا (طوص

 ۲696 ۲۳۲66 عو۳ع2ه طنو(01زعور ۷6۸ ۵۲ عهجعن06۲2016 هتک, 1و 6

 10 ۳//-2446/:0-2 0۲ 120 ااهط 9. ظظ۶ ظ1عع حب اد ۰

 اوت هل[ 2۳(9[ ۵ ج2 هان او اص (طع هصونص 2 یموجح

 منادنمص ؟عوصح 6 ۵۵۵/۵4 6۵۵464 1 ۸۵, ۲۲ ۵0

6 13۶ 0۲ ۶۵۵-۰۱۵۸۵ ۲۵۲6 ۷۵۲۷ 6 :(1330--1329 .(۸۰ <) 

 6۲[۱۷۲1ر 2 همجانهنهتنمص ه 36 ۵/۸۵۵ ۵۲ ۳۱۳0حسو عن

 [0۲(طر اه ۷ععوع ۵۶ 6 و26 عقرب طع طنواه۲ 0۶ ۳یوتع ۳وصح

 ۲۳6 ۸عهط یمصونععا ره (طع وعب۲عماط هجا ه۶ طعم تطیزوتهص

 عج لمصسع 10 طع هجنیاطمو ها78 طعم ۸.۳۲۰ 735 (> ۸۰۰

 1334و) 1 طعص (ظععع و ۲۳6 طنوامب یمهصجز160 ذه ۸. ۲۲, 717 (

 ۸.1. 1317--1318) ۲# همطف هنیاعوصقص ۱۸۵0 112-21 016146 ز

 1۳6 ۵04-2۸۷2۵۵۸2 0۴ ۵6 عع۱عاه2060 یصحوصعص۵60۲ ۶

 (طع ۵: هر 27-21 414۷1ر ۷۷۲۱۲6۸ 18 ۵۰ ۲۲, 674 (> ۸۰ ۰

 127 6-5): ده عین طع 2۵/۸۵۵/۹۲۸ 440ر عههممو60 زه

 ۸. ۲۲. 733 (ح ۸. 1۲. 1332و) اه نوه 9. ۸۱ ۶

۱ 

 0۶ طععع هنعوطا هوم مه طندامءزعمآ ۵۲۱6و یصهصوموع0 ننصع

 (ظع جعز4 هک تمموعما هعءهمحصعم» 36 ۱۵14۲-۶۵۸۵ 1و 6

 00666 هه معطفوع اطع هصمعع هدادعطاع دم هننونودا 6

 هان(طمر ؟ظاق  -انه ۹۸۸ ۱۳۷۵۵-۷۵1 هفر هم عهقمم

 0۶ 4ظع طنعط همه یصع0عماندا یموتزهم هطنم ظع ظع۱0 صعع
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 6 1۷[ممعمآ ناو ۵۶ ۲؟عنوتدر و122۲ ۲۵]] اهعع0 مع هاهاهنصصع

 موج هه 0662160 زهامصصهتمص یجعهعمنمه طع بهم طی

 ظ6 ۳66۵۵۲060, ۳۵۲ 62:1۷ 810662 6۵۲5 6 ۷7/۵5 0۲۱۷۵06

 هه هک ظجعطقح ۸و (طع ااممعما عمه ۵۲ ۴۳ع:ولدر 02

 ده مضعتع اانممع, ۷۷6۸ ۲۱۵1هعن هتجو وه( ۵ ۳6۳9۵ 60 ی

 01۳0۵286 186 مععجوعتصف 20 ه۲ع(طعم»# (طع هلنمطهاع ۵۶ 132020

 ظع 72و 20026060 40 طنصح زص عظع ووصع هیروهعنار جص0 ۷2و واباح-

 وعواهجا ۲ جوموممنهاع0 عمبعصمع مع ظدع040 جص0 ۲1۳۵20-1-1272۵0)

 ۱7۲16۲ یموت(تمص ظع ظع10 وب . ومصصحع ۳۷۲۵۹۵۲۷-۰۲۵ 5

 [۲ناّهعت دع0 طنع ءمعع ظطدوَع دم هطصحف 121۵047, 0۶ صمعا

 0۲ 6 7عمانف ۳6۵۵۲060 رم طنع نوه ظع مهم هام جهات

 28 ۷-67۵ 1۲۵هفقر ۵۲ 20 11۳6866 هه 1۳۱5۲۱۷0۵۲( ۰

 ]6 جانطم۲ ۵۲ 36 ۵۵۵-۵۸۸۸۹۶۸۸ های, دیوان 0-1۲( ۳01

 ژاقطر ه۶ ۲2220قصر تهوع ام (طع مو اهعاعصعم مع مطروتتعم

 ۲0 ظانخوخر 20 ستجو 262۲و وب هيات ۱۳۵۵۲ ۷عهم 6

 1۷1هزو6۲ 4۵ 6عطه2هه هصف طنف ه:م(طعع انازه7انر دنتنصع طنعط

 26۲100 ظع جهنم هاتمم ۵۶ (طقتت ملصحو هو 21و ۴

 18 طنف طقصع. ۴۱6 ص067مماع (طع مهوناهنمم ه۶ نوع ۷

 26 6 یمهصصعح0 ه۶ 6عطقعهص جمع یمصججا6660 16 2 )6 ۳ذ1وط ۶

 الازذ»(انر هص0 طنف هطنعک ومنععو ۶ زه(معهصجنوو ۷۵۲۵ هناطعع طنو

 0۲۳۵ 6۵616866 هه ناهار مه هه ظع 1۱62۲۸60 »7

 1۳۵8 (طع 1عععهع0 صعص ه۶ جلل ههانوموب الاموعماع. ۱۷عطانعور

 (طنصهعر 110ع(هضقر [ملنهصور 1تعاععم ظعحطور [عسور (طتنوا1هطقر

 یار ۱۵0 ۳69۷۵۵۲۵ ظع امععما ینتار وب و طعتت 0اعور

 9۱6 طعم دهه64 هم نصب عمعع طنع طنعمو,ر طهنمع

 طععع0 هم هتنونمحا ههعاعزهلف هم ءوع عطع صصمع عج هم ۱مجهع

 2ععععوناطاعر طوع جم" 1۵1996 ۷ع1عز تطنلعر هع رو ه6ع 19مأ65ر

 1[ ه9جءنوهم هم هجصل» 6 طنعمب ه۶ 6 )[مصعهاور طد۶ ه۶ دل

 626 هاطعع معموماعع دم0 :هانوتمصو یجعهعمنمع هطنعح زصکمصصعنمج

 ۱۷2۵5 2ععع951016 10 ۶ ۰

 وطنطقطو 0-الص ؟ضطهمالفط ه هطعخحر مس جو ۲۷به

 7764۳۵۶ ۴۵۵ مایع ۲26و زو)ر هو (ه6 معصوم جم

 1801۳88206 ۵۶ 6 جاهوعصجهمانممع0 ؟مف(0(1۲-001 ص0 طنع عمج

 ین هاب -انیص یاوعهصصمهر 220 طع مور 1ناعع طنو مداوم جحصف
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 ه۳منقمتر 061۷6۵ نو زه(مهصهتمص هه ۳۵ص نو ۵9و هاوع

 ۷۵ازصور وب عمه هدنوتصهآ ومیعمع, نو طنو0۲۲۷, 1۱6 ۳6 ۵/۸۵

 6یریواب4۲, هعجاع ننه هسزط هطع طنومعب ه۲ ۳6 )۷ممعماو

 0۲ ۳6ع:5لعر هص0 هجا 1صه0عه4۵اا۲ ط هم ۷

 0۷۵۵666 1 قو 1ه06ع0ر ه یمجانمبومص 00۳۷۵ 0۰ ۵/۳ 8

 (>ع ۸.12. 1327-س8) ۵۶ (ط2 طنوامهتر تطنط هصهو ۷۱۸ ۶ ۴۲

 ۸.۰۲[. 655 (>> ۸۰1۵۰ 1257)ر هه مهت7ععو 6۳6 ۵۲۵0 ع۳۲عمم 4

 عهصونعفم هه وهماع ۵ ظعط020 ۲۷ ۲۵۵و هه )۶ 6

 ۵۲ 3۳6 ۳عنوص ه۶ ظطالن وهکتلر 6 1هف( 6016610۷6 )ممعما 50۷6

 ۲6زوط ۵۲ ۳عیونهم 1۳6 عاتههجهلب 0تنر طمهصطهوازع هص0 هزمهنمل

 90۷۱6 ۵ (طنع طمماع زو 6 ۲6 یوم هععجایوع ۶ 6

 ۱۵0۵691۵۵81۱6 ۷هابع ۶ زلف ممجنعصاور هص4 یعتاجنصا۲# لنومموعو

 (۳۵96 ۳۵۵ هه ظقفعع هص متاههعع 1۵ وعصوع (طقص 10۲8 0

 ۲۵۲۵ 11 1و (دجص ۲6 ۶۵/۸۵۵( ۵۲ 6 ۸۸۵2۹۸6 #- 7 ۷۰

 6۲ طععع ۲۳۳6۵ زهصهمم:(هص طنو(مءزعع هاب ۲6 128 ۵

 (36 1-10607۳1۸011 وج4) طفع اهععصع یناانوطع0 زص 1و هصانع0۷ ص

 2 و000 1ن(۵وتهطع0 عهناتمص تنه (60 26 10922۷ 18 ۸۰ ۲۲, 269

 (دح ۸.12. 1852 -س3)ر 10۲ طع ههنانمم زند 6ععصعص ههصعاحاتمم

 طعوانص طب طاهصصعظن:ووماا صمابهعو هدا» (ظع ۳۹۶ ۸

 6۶ (طع سو هاطعع طنو(مرنعو متنوع مصا# ظ2۷6 طععم ج۰

 1[ طبق 6 1۸66 17۰ طقعامو 5عطع(عع اهم 160 او 36 ۵ ۵

 ۲ طلو 669/07۵16 ع۲و۵ع جد ۵اامص ۵۶ (طع ۵/۵۰ 64

 معوجممنهع ۳ذط 0. 58, 1, 15 6۵ 0. 140, 1. 19و 0۶ 106 46۶۶ ذح (طو

 ۷0ایصعز هطنلع هنهامهمعع (ده 1836) 200 136762186 (ط 1861--88)

 ظع۲6 مناطانوطع0 جمعتمهف ه۶ 6 6و( ۷هابصصع ۵۲ 36 ۵2 -

 10046۳« هعدلنطع 1( مصعم] طنع(م ۲۷, 20 1۷, طب, ۱0666 و

 هود هه 2 یصوآععع ههنانوصح هک طنع یمعانمص ۵۶ 36 ۷۵ع]6ر

 9۲۵۲6۵0 مصع مایع طقف 2ام همه ده رو ۰

 "[ طعم :عصقنصعع۲ هم طنو 120۳00 تعءتمص ۳ ظع 01۱۷1060 0

 (ظ۳ع6 موتور ۵ هان طع رو زا عمل ذط 6 طنمهتدومطج

 ه۲ 16 ظسماطمعز طع ی6۵20 16۱ نو ۷۵۲1 ۵6 ۳۵/۸۵ 6۱ و

 290 36 ۸۲۵ ۳2 ییفنص اهنمهوممطنععل عععنلو یمصعصنصع

 (طع ظباطمت منوط اه وبص0عو۲ هو 12۴ ۰



1 ] 101] 6110۰ 994 

1. ۱1061۸۳۲۲۷ 0۳۴ 11115 ۸۱11101, 1۴11 9۸۵۲11۳-11۷۷ ۲ 

*۸],۸۰]*1(-1(1۲ ۰۸۲۸۵ 1۸۵ 1,]16-1-[]7 ۷۷ ۷۰ 

 16 (عهناو او هطنعط هی ظناطمع طع۱ممهع0 ۷2و 086 0۶ 6

 هآ0عع6ر مماطاعفع هه صمعع (حصمیع زط ؟ییوندر ص0 ظع۱4 طنوط

 هاقعع هک وهغع ه0عع طع ههازادو هم 1۳ ۳۷2/22هجوطهط لوههع-

 زور ییویهتدلا» طقف ه۶ 12۶-20, 0۲ ۷نهنعاع۲ ۵۲ 1108806ر

 و هطنط انعلع صحت هک طعصر طمنهط طمالنمع هادعع 0865

 دو ۳هللر بهم )جمع طمع طع ه۳مطعع ۵ هد ظاتعح0ر

 هطهصوحح 0-ام ژاایجهص ص20 )۳27 هر هو ۲۳6 ۱۷101506۲ 0

 ظهور 7۶۶ ۳ت2دو طجطنددلا 21164 طب 6 1016 0۶ 1۳6 1ععو

 19200۳( نوع ۵ 4-220 ۱۲۵۱6۲ ظع هلوم 6۱۵ رز 6

 ظع طنهعهلقر طمع 6عه7عهم هجا ۵۲ ۰1۳4-1-۲۵, ۵56

 ععجعحلا»پ اهم او 46 5286 1۰

 ] 6 دهن ۱۳26۵۵0 طعنع مع0نوتعع 40 ۳۵4 ظ. 2۳-۳291 6

 هاو هطفصصطعاهنع هع طع ؟۸ظطاطهع0 تملنمطقر ادا

 806, دو 5۱2160 طب (ظع هسیاطهعع ه۶ 16 ۸۵/۵/29۸۸ - 4 ۵

 280 ۳6 ۵/۸۸۵/۲۵۵ 60۵۵664 دح حصر ته ۷100 6

 زهصهصحاب 1-1هعهصصهوص . ؟ظط0ن [-1۷[علناع 2۷۵۷۵4 [ظع مع

 2ا(ظ6816 نع0نو۲عع و طب عنبعص طب هلطت هه رو طلوع

 10/01/1-10-واقررو هه 36 هداطمتت ه ظطح۴-1جا ؟۸0۲-

 22220 هل یطهاناکر 4۳6 هزموتهمطع هک مع ظصاطمت. 1 طو زو عزم

 12 نا ۵۵ 0۳. 2111-۱11۳ 0۲ (طع ۳عونهم 1۵۳00عانهصر هص0 1 و

 وا0ه1عه ظععع ۵ 50246 2۶ ظع هو (طع ۱۳۵160 زص 0عععصخ

 )مع ۳24 ظ. 2عکهاطر ۷۳۵۵9۹6 2۳62 وه وجوه

 72و 12 7وهصر ها0 هاطق ۳2۳۲تهر 46 هلنعصع ۵۲ ۳6۵۵ هصحص ۶

 0 طصقفص ط. ظففص عطع (طن۲0 یلنوطم ظماط طع جاطعع قطع

 280 626 وهم ۳2 ۷۵۲6 عصماع زم طنوام۲ جو همنونوععو 0

 طعصطهاهنهو 10 طع ۰۸ططهعن0 یلنوطع 2)-)۷[هصواتتر 21-۷206,

 ۳1201-21ر ۴2840-۳12۵0 هه هجاصمصکومر 290 نو 0:دنوصو ۵

 ۳۸2۵۲ 0۶ طعنع همونصوع حجم همنصعع هطنعط زغ و هصصءءعووحت»م

 10 ۲6۳626 6۲6, 1 ور 0۷6۷تر ۷۷۵۲۵ همانصع 2 ومهجع 0مداطاع

 2۲6۷2/160 2و ۸۵ 6 2صعهعوات ۵۶ قطر ۲0 ۳28 6۷6۶ ۵

 طب وهههع ه۶ طنع یمجنههموم:هبنعع هزط زااعونهصدم» ز هه ۲



2:25 (0۰ 

 طنو زهصماهانمصه زو ییوعمندلا صوطمع260 طب ۲

 اه نو هعاا-اهصمهم عمل ۵ 66 نوه ۵۲ ۱:۶ 26

 صو»س» دو ۱36 2/۵۵ )ب 1ط 6۵9۵960068۵66 0۲ 2 6

 ۳م ظع 9۵۳ع ههجنصف ؟هاق اص ۱۲۵۱۵-۹۸۵ ] ۱۷۵ ر

 2890 1۵ هند نالعع ۳ع(6۲۵هعع ۳ هع 2۵06 0۳696۵۲۱۷۰ 6

 ۸۳۵916 6۲ ۵۲ طنع ممععمعع از طع ما ۵۵ 00. ۱61۷ ت۷

 نی توی ۵۲ 46 هوا ۰

 110 عام و هد ظساطمو هصععوا0۲8. ۷۷6۵, 1 ۸۰۳۲۲۱, 8

 (ع ۸. 3. 1 ۱92) هناقص 1تابفط 9. [۳۸:واقص ظ. ۵:2 1۳۷4-

 ۳۵2 ۵9ط4ط همه هم »۲ 40 201201 هداپهفف 1 علل (۱۶ ۶

 ۵۲ 36 5هازژوو ۵۲ ۲ععندر هد ظینطمتو ع۳ع2-ع:هج 0121۳65,

 ۲22 1-00 وهم عص24 ظ. ؟ملئر تهن60 هم طنص ۵6م 6

 مدوعع0 (طعمدعط طع هنااهعع هک 240۳ ذه طع نو ۶

 ]ان ۳تهاهر 2۵0 ه هنعهیوعتمص ۵۵ع ماهعع هعسععم طنص جج0۰ طنو

 ههصجعفهاعع ظمطع اب 0تانیص ۷ تاووصصص24 ظ. جا[ ج۵0 2

 ه۱-ظهعط02401ر (طع ۵9۵-۵۱ عام ها ونافم 1 داتوطر هم

 ۲6 ینععع ها سن ٩۳2 اب 1-1) 1 ۲ ۳00 12۷01۷

 سعاهنم هتطنعط ءاهههو 2 6 0۵/۵ ۵۲ 0.۱۷ (1نهعو 20-21)

 ۵۲ 1ط6 ۳عیوتعص 1ه0۳۵لنعاتمم. 9م 061:ع060 هو ویاقم ]نانو

 26 (طنو نیجهنه 426 ظع ءعایع60 16 1۵0 06 هدیوع 0 طنعص هو 6

 526 1:زمآنصو ۱۵6 0۵1 ۰

 ظصمطع هنعانمومنوطع0 همه ۵۶ مایع ظساط0و 12011۳ 8

 (ظع هجنمحل نه مع عطع جاطوبعصهمانمهع0 ظ24 ۵ 1-1۲48

 ]۷[ هم مزد 0-1( 201 2-4( 21-] ۱۷۵۵6, ۷۳۵ ۱۷۵5

 1) ۷۲۳24 1هارمصص24 (۵۰ ۱۷ ۵۲ (طع ۳عنوندهج 1۳۳00ءانههب ۵0 6۵/2۰) 989۲ ۸

 ۱6 6۵۳۳66 انلاع هک طنع هععااعص( 1۱۵۵۱6 طعم ه۲ 66 تمانصطمع 1و 2۶۵۸ ۵/۸۸/-

 7۳/6 و 2۳سه هم 2۵4 اد ۱6 2۵۶۵۵۳۸۵۵۸۹۵۵

 هک 11ص 4494 ط, گمصزوع ۵. ؟هاد4م 1لفط ها-14صک هص-)آها(طزا ۷64۵, ۱۷۵۸ ۵

 اه 136 :عنوص ۵۶ (طع ۸4ص ظادوتد1-0هه هصع0 ۵۰ ۷ 6و4 0. ۸۱و ۸ودص

 ظ. 11224:هوو ۵6 ضزفا4ص (۸۰۲۲, 733-696 >> ۸۰۲۰ 1296 --1333) ۳۳16 1و 2 506

 ۳طحا هوا ۳عیعنعص ۷هنونمص ه۶ لو عن۷۲6۵ ذاع 1106 طه اطنع ؟هحم ۵۲ ۱36 704-

 و۵ و-50امزک ۵ 0۵0۲ دهعجتعع۲:0۲ هنعاع اه ؛36 ۸۵/۶۵/۵۲۷۰ 2۷۵۵۵۶۵۵ ۵ ۳۵تکو

 290 )۳26 ۲ هچمصصع4 طعع ز:ععج ؟0۲ ۵۲ 8۷۲6 ع۵)]عحا موزه اط ۳6۳۵۱۵ ۶6

 هوا هک اطنو ظهوتعص ۲یونمصو هلصمعب یصاههممحت ۳۱۵ظ ٩36 ۸:۵6 هدنونصدل

 هبهع دووم۲هجاآ» تهاصمعص ام طع بو همعوص ه0نامعو 0۶ )6 12116۲ ۶

۰ 4*۰ 20 



[۲ [1 1010۰ 1 

 ۲0 هجصزدعر ظع20 ه۶ ۳6 )۶۸۵۵--26/ب4, 204 2 ۲2۵01 ۰

 [آذع طنهعهوط»م زف عن هو ؟ظ ذص ۲36 2۷۵۵۸/4۵4 (۷۵۱, در

 00۰ 80-78 0۲ هه ع0نانمم) ظهمجوقت طنع ۷۵۲۲6۵ 2۸۳۶ 6

 ۱۵6۵۲0860 36 2۳/۵۸۵/۵۸۵ هه 6 2-۸/۵0۵۵- ۵00و

 ۷11116 2 قصع یمالععانمح ه۶ طنع ۳:زانهوع رو ءمصاهنص64 1 6

 ]85069۶6 40عع انضصموابعع ۵:نعماهاعم 2 5, ۲66۲90 ۲عر 220 و

 0696960 هو ظحعمح ۷۰ ؟ظمععم ذط طنف 60/0۵612015 5622101101465 :

 ۱۸/56۵6 2۲۵, 00. 159-147. "1 طنع ۱۷[نه(هزداطب 1-118 25

 عظ6 ههصصع هم دانععهووا ناب 16۲6۵060 1۵۲ 6ظع مع کفعص(0۲

 "118-1 ۷۷2۳7۵4 ۳زذط هداعفص هعجزجج 6 6هازاذو 2لنعع 436 یو

 ۲9۲6 ۵۲ (طع ؟0:۲عوو ه۲ 2247دعو وه ظخعنم 6 10747۵280-

 وطهط 1ط ۵۰۳۲۰ 542 (>ع ۸.1۵. 1147--8). 16 50۲۷ 1و ۷۷۵ 16807۷8

 طهنمق عنبعص زه ۷۵], از ه۶ 36 ۵/۵- 6/54 ز 1ط 6 7 ۵ 9/0/1-1-

 6406 (0. 487و ه۶ 6 ۶۶7۸20-۵6ع ماناهانواط60 ره (طاع :6۳169)ز

 1 1۱2۳۷۱2۸084 و 22۸۵02۲۶ 07 7/6 ۵2۶۶ (00. 9۵-91۲ ۶ ۴

 هلناتمص) و هصه0 اه ظح۲# ۲۶۵۲۵ 2520۳ 07 ۲۶۵ (۰]۷۵ لر ۰

 310-309). 16۳6 زور 6۲6۲0۲6, 20 عععووزام 40 ۲6۵6۵۶ 1 6۰

 می جنطمو وهم (هطعر .هدعصوت 0-انو ناووصص24 ۰

 1۷[ نجهعصص824 ۰ ظائر 72و ۵96 ه۶ طع یمن 2و0 6

 هععمنم هما مع ویلزقم لابوعص ممه ۵۳۵۲۵2 عععمص-

 22160 طنصح ره طنع 8نوط( 60۲6 6 ۷ممعماو مع ظ2110۱ 0

 ۱5۳409۲ 18 ۸۰ ۳۲۰ 617 (> ۸۵. 1). 1220--1): 290 206۲ 1و 2

 56۲۷60 طنو ومص هلقاب 0م همان اطنصک اه 46 5276 ۰

 ظ۳2 1م ۷[یاطجصصمج4 ظ. ۷ یاجعصص20 ۵220-2۶۵4 6

 120۳۲6۲ ۵ هد جیطمتر مهوعوع0 طنع 166 زصو (ط6 56۳۷1۱66 0۲ 6

 [۵9ع0] عه۲ععهم۲و دف هدونفا۲هاعو 0 تطمهصر هننصع 6

 26۲1۵0 (عوصعع ۵۷۲۵-۱۲0۲ ت۷عمق) هان هاعموع0 ظع0۷عهه صنصو2

 قم و ۳و6 ءهنوادیعاف اه ۳ععونه ص0 عطع 1م 7هعنمم ۶ ۵1و

 کطقطم 136 20هصتصنف ۳۵۵ص هع ۴هیعنه 20 ۲۲6 ۴۱۷۷ عیعم صهص

 ۱۲29 ها۳5 64. 18 ۸۰ ۲۲, 630 (> ۸۵, 1). 1232--3) ]10101۳0ا9۲ر 6

 [وهموما عيمتهجمع ه۶ طعم هدجل )لاعدملععفم جوومنم0

 طب مومادلر دهه هجع ه طنع ععمععحاو ههصع0 16210146

 هم دم 40 طول ۸۵ عجل ۵: 0عواع0» ۵2:هرج دهه40 1 هوم

 500۵و تر ۲۷۵ ۵۶ طع 20طعععماع ها دلها 0ام 1 همههط



(11 1( 10۰ 

 ۱۷۳۵۲۵ ۳7۵ مجانمماا ننه (طعع نوع هص0 انلانسع 6

 ۷[هموعما هقحعتعلف سطم ظع40 طععم وعجغ ۵ هلهصنونو(6۲ 16, ۱۵۳۵ ۵۵-

 زا ۷هطعصصعم 60 ۳ذط هاطعع ههاهطاعع ۵۲ آوا 40 5,

 280 ۵۵ ۳عابوع ۱ 1۲10۵-18001 2(۳۵۳هصار )6 ۷۷2۸۳06۵ ۲

 ۲۳6 10۵061, 12191(, 2016۲ 6۱621188 2۳4در 06۲۵ ۳5ر

 280 068820060 ۵۲ 118-1۸0 26 0696 نععومصق و0914 6

 و686 1۵ طنصم ۲ع طعص مصوب طعص ۳۱6ط هل 6۵۵66 0

 طمع 6و نه (نصحاتع, ۷۳۸۵ ۲6۵۵۱۷۵۵ (طعص عوامل, 2۸4 ۷

 2۱۱6۳۷۵۲05 200۵01۵4604 28 118-01 4-20 ۵ کن هوهص

<) 633 ,۸۰۳۲ 18 ,124۲ ۷۵ 0۲ ۷6۵۲ 2 224 ,222۵02:4۵ 200 

 ۸, 1. 1235-س6)ر وعص( طنصح زه مهمچمرز هذط هانوا2 6 عج

 1[ تبع مص ج همنووتمص و ومخز اعطقصر وه هناطمص هلفم ظع ص۶

 ۱۷1(ظ 2 ۷6 12۷0۷۵۲۵۵16 ععع۵اتمصر هه هاهاهنصم0 ز» 10۶ ۵

 2 ۶2۵ 2۵0 ۵9621620-۳60 ۵2/4۵ ۱) یههصتصع طنع عوومنصع-

۱ 20-۰ 2 8686 

6 ,۷0۳۵2 (1239-40 1۰ ۵۰) ۸۰۲۲۰637 1 ,)12 ۷62۲5 ۳0۲۲ 

 2۵۱۷ عمه 0۶ کطبهعقصر ۱۷422001274 2ص0 66 006۲ ۴۷۷ اعم

 12205 "ر 728 6۵80۵61160 60 ۲2۸۷۵۱ 10 0و7 و ههون(ها ۱۵ 0

 طنهصعع1[ هوهنصعت یعاهنص هطععوعع ۱6۷6۱۱60 ههدجنصعع طنصر "هص0 و

 طنف هادوعصعع 322 11-1 هو 0ع۵۲60 10 2166 رو 6۰,

 18 ۸.11. 643 (8۸, 12. 1245--6) ۳762 واتر ۷۵ 0

 مانتو اه طنف وه۲7هههصاور ۲6ه6 ۲۵ ۵۵[۷عم]نه ۵ ۷۵۱ هو

 نو لاع طقصر ظع ۱۵/۲ 124 1۲8-1 6۵0 266 حق طنفع عود ذص

 ۸0طعت هدلزههر همتون هه ظعتع ۷نهم۲, مع 6 هععجعنمط ۶

 2و 966090 زمسصع»7 ۲0 ۵۵[۱عهاندر 2 ۷6۵۲ ۵۲ ۲۷۵ 124ع7, 6 1

 1202 128-0۳0 ۳16۱ طنص : هه هص طع هععوعنمص ۲ 2 ۵0

 1) 1۳6 ۸۶2« ۷دف ۵ (دناعع هک عمق 5۱۱۷۵۲ ۵۲ ۷۵۵۵و هام ظ2۱۲ و هجطن( زه

 1عصو(ط 20 ه دوعص اص ۷ذلطو هوا 04 ۳ذط اطع دعصعع ۵۲ 6۵0 294 0۲ ۶

 ۲ هصعم] :0۲6۵:هنعصو هه ووععهنگونصع اطع دعصاع مص۲ع۲۵0 هنومص ظنص ام طمص

 ۱۷25 ع۳د۵64, 1۳6 ۵7/42 ۷۵۵ ۵ ۵۸۸6۶ 0۲ 1۳۵06۲۱۵1 ۲6۵۵۲۵۱, 1۳ 90۳86 ءمیعق

 11 ۱۷هک 62160 ۷10 2 ۲۵۵ ععمآ (2/۵۸۵۵64)ب 1 ۵0۵ ۷۱۱ ۵ اهم عها (0۵۵-

 ۸07 6) ۵4 ذص هاطعع زاد هد عه10 وعجل (//2۸-/۵4) عهد دونم ده

 وطدمع ووعتسههصقو 2004:6964 طب هعوطاکص هص4 "نازک ۱۵ ۲۳۵۱:۵۵6 )6 61, 6

 2۲656۲۷۵۵ هد اطع 2۳سه 2۷۵/0هها ها ۲ام 566 ۲۵طنعاع ۲هرهعمم ۶

 ۸۳۵۵0 هام 0۵. 7758م هه ظامهطعاع یفننود ه۶ اط6 9۵9۸۹۵۸۸-7 ۵00۵6

 (ونءهعووهسو 46 1هطنماانم عط4هطفصر)و اط (طنع 967165و ۰ ۰



1۲ ۲۳017110۰ 1 

 ز وه اطن(طع ده ۸.۲۲۰ 647 (۵۰ 1۲. 580-1249) ظع جهعنع ع

 ها60 طئصحر ام موز معتمد ۳ذاط ج ییتدنص هه 1105278 0

 عهاعع هطجععع و۶ طنو عوهت۲عمصصعصا, ۲۷۷ 6۵ اه ۸۵. ۲, 651 ۵۰

 1253 4م) ظعوطقم :عانصصع0 ۳و جهت زمجعم ۲0 6

 0 ]۷[هصعما جت 10 1ط:هفقصرم ظع 2عمزه60 ظ2ط4 تب 1-به ص0

 2 [ممعما هجصصع0 )عنصر 0 (طع عهت7هوما ه۲ 1۳:2 هه

 ۳2 وطن -)ه جو صفا و طنع دز زعط ۷62۲, 2240 6

 جاندءتمایف 4۵ ۳6۲۵ 1۳۵0 وه ۲عههصعصا و6۳ ۷166 220 هه 6

 ]هنواب۲6 لدعنصع طنود 0عملنصنطع 02۳5, طانغر هنهعع طع هماطاعع ۷عطعح

 8۵6261 0۵۵۵960 طنع هععئعصر ظع ۳7عع عمهججو)ع0 10 66 ایا

 10۲ ۰1:40,  طاتع 0160 هم :عععمطنصع 1و(دطقص ده ا1ط2( 5286 ۰

 ۲۲6 نهج ۳ععاعمصع0 هد همامطاع هعطمادع هم 06 4 ۵

 2000 ۷عوعو ط06ط اه ظعحاطذع حج ۴عیوتهصم ومهعع ۵۶ )696 6

 و۵۵60 ذص طنع طمهاع ج0 اط اطع 7۳2/-- 1۷ چج4ر 6

 هاطععع 276 عنبعص اه 2 طوماع هصاتا160 6/02/۲۵۴۵ 4204102 1-00

 1 5/۵۳۵ 5۵۶۶ 1204-2020 (۴ ۴۱۵8۵016 ه۶ 36 ۴2۱2۵66 ۶

 ر0:عوقتمصو هم (ظع عامع»۲ ۵۶ عطع ۲۱ایوع ۶ عطع دقطناط-]11۷40 )و

 هو 66 0201 ۲2۵ 1۳1-1» ۵۶۲ وهم ز 2 ۷۵۲۱6 ۵۶ نم ؟ا۶-

 عظعع هصفحانمو ۱ 6 216 ۰

 ۱۷۷6 یمصع مس ۶۵و طع جیعطمتع ه۶ طنف ۳معاعر ها ۱0-0

 *۸4 12لاو هکر هم ههق هوم عععم:لنصع ۵ 20طرح

 طعاطار 18 ۸. ۲۲. 623 (۸. 12. 1226), 220 طمر هع ظع طنصع61[ (علاو

 انقدر ۳25ر ه۲ع ظع ظ20 ۳626۲60 طنو 1۳76۵160۲ ۷6۵۲, 0

 18 ۳6 ٩6۳۷۱66 ه۶ طع ممعمل عمار 220 ۱۳2۶ ۵0

 280»هوو 6 ۳۱۷2۵۸6 9666و ۵ ظصلع ظعوطاتطر ۲۷۲۸۵ ۶

 262۲۱۷ ۱۳۲66 ۷عهتو (۸ظ. ۲۲. 641-654 > ۸. )۰. 1243--56), 6

 و »۲11 ۲1هوا و 2۳: ۷هآ اه طعیوتدر جو عمه (0۶ 6 مجمع

 50۷6۳6195 ۵۶ جلل عطع 1عصع واناه060 طب (طعع ۷۷6۶6 0۶ 6

 نور دهها اعطبهفهقصر ۱۷2220202740, مه ۵۲ هند 1۳6,

 ۴هتور کنتهصهصر اسنوهصر نهصر ظ0طمت 47ص 6عع0:وندر ]۷[موابآ

 280 ۸۱6200. مد ؟طع 20بعص ه۲ ۲۱ هاغعانر ظوطقمح طعععصع مع

 0۲ طنع ععجعیهلعر تصنآ طع عمعلل» 060 زم 46 طاحنع ه۶ ۳۵024

 8262۲ 1و هم اند ۳-۱ذززج 25, ۸. ۲۲۰ 673 (دع ]006 21, ۸۰ 1. ۰)1275

 ظا۲ ۱2۲۵م ۵م همه زده قلم بععصص تجهج لایع 4ط6ع یمصح



2۲ 1100۰ 

 ۷عنونمه ۸۵ اعاقص هک 6هاطقعفمر سودو (طع ومج ۶ طنف و۰

 1)زهع (ظع ۵۲۵0 ۵۲ طنو عهبعمصهصعص( ظ۳وطاتص ۷2۶ ۵

 4۵ ۵۵166 8۷۵ ۵۲ ول زمرد 40 ؟ظع هجوم هدمناهلر 606

 ۲۵۱۱۷ ۱۵۵۵۸۵0 2 ههوهنصصر ناطق 1۵ 6۵06۲ هععمصص( ۵۶ نو

 و۱6۳ لوطتور مع ۸۵ 0ع1عح0 طنصعع1۲ هههنصف6 1196 366058110105

 2۵0 هم هصمعم ۵۲ طععع هععدعنمهو طع تهع هععمهممصع0 حوت هایت

 هانظ0تر ۱۲۵0 هو نو ۳۱۷۵۸6 5۵۵0۵۵ هه ۵۵ وهم 6

 ۲68 ۷عهتع ۵۲ طنو 1۱/6 زص (طعفع زودعم«هرزهوع 1۵ جم 1۳0, ۸ ۶

 ۵ ۳ظنط ظع طنهصو61۲ :ع/ععع ذه طع ظع۵66(۵ 10 ؟طنو 0016 7

 ۵۲ 16 6۲ 2/۲۵) هو هص عمو و۲ حصر زدم (یمهنمعم هان

 ۱۸۵7 ظ6 06066160 ذه طنو ۷۵۲۱, هنهعع 36 7۵/47/54 (هع 1

 2۳عوعصاا۲ ظع یطمسم) تهوع هععبص عطا ۸.۳۲۲۰ 650 (>2۸۰۰

 1252-سو) 2ه0 16و طی ۰ (عع 2۱۳620۲ هصمصانمص60) ۷۵۵ هوم

 18 ۸۰۲۲, 623 (ه ۸۵.۲۰ 1226), ز (هالمسو عطقع 6 هه ۶6

 68۵06۲60 1ظ6 وع۲۷1عع ۵۶ ظعوطاص جن 1۳6 ععع و۲ 56۷6۵668 ۲

 هو ۰

 1( ۱۲۵۱۵ هووعمع (طقع 16 تهع هم (ظع هععجعنمص ۵۶ ظعوطتصو

 966080 ۰ زمدنهعم 40 ۷ممعماه اه ۸.۲۲, 644 0۲ 645 (2>2 ۸۰۰

 1246س7) 2 هاب ظبطمت قعفف طمع طنص موج 297, ۴

 ۱۷ 16ظ طنو (عاطع ظعطق بن تان اوهوصصه0, ۵ 6۵0۱6 2

 26۷ ۷۲۵۲۵6 ۵ طمع هعسو هک کن هاو 0ع24طر 290, 6۲

 طجاانهع 36۲6 10۵۲ 2 1۳06, ۳6۲۵۱۲۵۸۵ 0 ۰,

 ۸ظعدنع 1ط ۵. ۲۲۰ 647 (عع ۸۵. 1۲۰ 1249 -وم) هیت ها0۲ 2ع6090-

 228160 ظععطاتص هص طنف (طنع0 زمدعمع»م 4۵ 46 ۱۲۵۵۵0۱ ۰

 مو (طنع هععوعنهص ظعوطاص 206 ج ومصعسطدت تمامصوع0 اح»۲

 ۲۳6۲6 ره هتلعع 1۵ ۷زهنعهمع طنصعع1ک ههجنصعب یاهنص هطقعععم

 82۵206 هههنصف( طنصحر هص0 هصا»۲ ۳6۶۵۲۵6۵ 10۵ ۳6۲۹۱۵ ۱۷/۳۵۵ 6 40

 906666060 زص یهوماععهلب هلعمعنمع طنصو61ع 1 طنو زهاد6»۲ 1

 ۵۱هعع دعنعوع طع هست ت۷عجق زهاهعحانص (۸ظ۰ ۲۲, 645و >ح

 ۸. 12. 59-1247 1) ۱۷۳16 1۵06۳۷۵۵۵0 عمه (طع 0621 ۶

 نزاع 220 6 یتهمججنمم ه۶ 2معاتر ۱6 1۷۵1 5 ۷

 انوطنا یطفرصصنوط طقام تهم هعانهو مف ۳عهوعصا, ۵م طنو عام

 ز هانیه هان ضد دو نعععص60 ۵ ۰۷ وان (طع ومص ۵۶ (تطقح

 عظ4۷(2 (ظع ومص ۵۶ تطنمعتحر الصع ۵۲ 46 ۵7(2۵۱۵ ۰



1۲ 11011711۰ 2۷ 

 ظعوداتص و منت زوم ۲۵0 922و 1 ۸۵. ۲۲, 649 (>ح

 ۸۵۰. 12. 125 2-1) ۵016 126 19601206۲ هکتع۲ 2( 1هوف 6

 عزوصع0ر هص0 حق ص0ع:(هلمص ۳ذط 6 هاهزهعع هک 26 نهج طع

 8۲62۲ 0۳24 ۵۲ ماین ۵۶ ممهمآ نزنهععع 200 هنع((2105ر

 26 ۳طنعط ۷28و ۷2۵ 6166460 2۵08 عمه ص6 ز هاب 6

 ۵هآ# 2۳۲۱۷۲60 جامع طع ععتعصصموهنعوف ۷۵۲۵ 09۲ع ج0 6 عمه

 عهات۲وع ظ20 119061560 ۰ هم که 20, 13: 650 (> ]۷2۷ 2,

 1252)ر 2ه0 166۲ 0 :عابعع ۲۵ ۳6و 1ص کقزواطو ۸۵. ۲۲, 651 (>ح

 5عواعاطهلر 1253) 16 تجو نیئصع (طنو واد7 ه۶ 2 7عه۲ حصه

 8۷6 هصهمصطع 26 ظ6ع ۷موهما هجونها (طقع 1 ۷25 ءدوومو 64 0

 هان ظحاطمت اه ومصصع ۵۶ طنفو ۳۱6۵05 (08. 3-2 ۶ (طع هر

 770/۳۵) 26 ظع فوم مصصمموع طنع طنو[0۲۷ 0۵ 6

 ۲6 و۲626 06609 20 همجودععاو ه۶ عظ6 )لاممعما و0۷ع:هنوصع. ۵

 ععتاهنص 11080666 عج 10 طنع همونمناب 0۲ (طنع ؛هواع 24 قتعا

 2۳۵8 ۵660 ظنصح ۵ عبور اطاب ظع 7۷جق اناع۱همه61 جم

 ۲۳26 ظع موووعووع0 یعنادنص حلصصمعع هصنوبع ونهانمهازوهق 10۴ در

 10 ۷1۲ ظنف هرع6ه91۷6 جمع نمنههصعع هه 6 )ممعم صوت

 200 18و عمو( ظ02۵916 209910190۳2101۲5, 36 1۳66 2جعععوو 10 6

 096 هننطعصاتع وماتمعع ۵۲ دهاههصحاتمم یو60 هم طنصح

 1طع طنعط هگطعتعا مهونانوع سطنط طع طعلقر هص0 طنع هیعطحصف0

 120۱9۷۱6026 هک هصجص»ت اهصومم۲مص موانع 6۷6هاو. ۲16 ۵

 2۵دلا 2ده۲ع60 ۲۵ هده06۳621ع هطع ؛هفاعر هسطنعه ظع طععمص زوم

 ۸. ۲[. 6و0 جص0 عموما 060 ده ۸. ۲۲, 658 ۸۰۲۱۰ 60-1252). 1۲ هنصع

 هطنع ومزوهدعم جب ههتهومهصنص ظع یععصجنصع4 ج0 069671060 طع

 ۲195 220 زمعهمانهمف ه۶ [۱۲۳01-ههلنوطر (طع حمعتعمع یون ۶

 انووطانواهطر هه هطنطر ط یصهصصعح0 ه۶ عمق, 36 268

 0[۱۷مومآ تاب 20 طععص ونوع0 ۰)۱

 نم طنع :تاتعص عمه (طنقر طنو ً)عفع زمانه 10 02۳400۴60ر

 18 ۸۰ ۳۲۰ 651, (طع ظناطم عونصع0 طنو (معصصع هونغنمم هم هوع

 ه۲ ظعوطتم و وعععندنزور مال ظهاهعا و هننبهآ زس طعنه هجاچ

 1ه ۲۵6 ۷62۲ ۸. ۲۲۰ 654 (۴ عههتور 1256) هم ظععطنصو 0602-

 ب۲ 0 طع یا ها ا۷اعصواک 2م. 1۳6 126۲, 06۲0۲6 ععاننصع

1( 566 22/26۵ 0۰ 40, 43 2۵4 92 0۲ ۱۶ ۰ 

 اس نام نصیب تی ین ی دستور ای رز یا



3۷۳1 1۲۱۹۵۵0۰ 

 مای ؟عهص غطع ماقنصم ۵۲ ودممنوقص هفت ظدلاطرب )0

 طنو یسص عمص کنه ۱۲هاناب هه هاجصد4 ۳0۱6۳1 (۲6۵6 6

 مهار مه وه هه طمع ضساطمت هک (طنو ۷۵۶۱ -۵ ٩۸۱4

 118 ۸۷۵ ۵۱۱۱[۷--]0۷۵۲ ۵ 1۵ 6۲۷6 ۳1۵1هعائر 220 ۵ ۵226

 (ظع هدنع ۵۶ ؟1تقور کطبهعهص هه 1۱۷222۵012748۰ ۵۵۵۵۵

 هان ظساطمع یصانصبع0 زص ۲۲۱هعانو 56۳۷16۵ر اه ظ۱6ظ ۶ ۵

 واهملنا مصر هان ۵۳7۵و (طع هه ه۶ طنو 1166 ظ6 )1

 2 ۷زعانه مه (طع زهازوبعو ه ۷هز ۲۲۵۱-001 ۵۲ ۷۵2۵, هو )1

 ظع 964 1۵:۵ ذه زلف ۳۵6۲ ۰

 وممصع هلعع ۲اهوالو منه اص ظ۳عیوله هصع مه ظیوطتص 5

 مهعهصتعع هه دف لاناصر طعم طرز صعصهصطیاهنطر طم

 20 طععصع هصانفع0 هند عطع وب هنااهممع ۵۲ 36 ۰۱۷۷ یعج

 1229 ر ۲7 تو 2 نوع هک هل عطع هماداععر 222۲۶ 2۵0 نعو

 0۲ ۳6۲۵۵ ۷۵ ۷۵۲۵ صلعع هوم هتلعقر هه وعص6 16 0

 طتعهه ۲۵ ۳۷1و یمرذصور ۰1 ظع۷6 1عملنووو ۱/۱۱3 ۷

 ۵86, 220 1 هو عمه 10 ۷هصعک 8۸ص اه هااهنص 2 01(56ع

 8۸۵686 ۵۲ طنع ییعوانمص . ظهصمموعع (طع ههصعع هج (غطنع نوا

 ۷2 24 ه۶ ۸۶ مانع مو وممج جو ۲۱۵1و ۵۷ 1 6

 ههنلر ۰1[ هاب 2۲6 هم اطنصع هعهنصفت طنصرم 127 1 ۵

 ظ226ر 50 (طقف طع هه حب 6 زه۷عوانوه(64 6۲6 220 0۷۷

 220 2 1ععزونمص 2۳۲۱۷۵۵ 20. 1 طعبمبممه زدم 1-1» 2 6

 60۲69960 ۳6۵۲۵۲ 10۲ طنو معاتمصم 1و زهمنلعصع جلمصع ود080ععو

 ۵ وادم» (طع طنوط یعاععصج ذص هاطنعط هیع ظباطمع دو 36۱0 ۷

۱۲۱۵۰ 

 18 ۸۰۲,654 (> ۸۰1۲۰ 1256), هطناع ههطنصع هعهنصعب 6

 ۸وعدعوعندعر 11طاهعاک مدعفع0 اهر طع اناع مسو ۶ 1طمط عطفم

 ((ظ6ع هصهمععص نءطقص)ر هطنعط ظع0 اعنص ذص نصف ونصعع 6 اوعح

 عنهصاصع ه۲ (طع الئممعما زطبماتمصر زلف هوب«0دعاف و0۵۵۵ دو

 220 هنر هص0 زطو زمطمطز(همعع وعه۵۲علر هم هما 36 )5

 ۵۶ 4ظع هصهمووتع یاهمنصعب می هجناطمتر ۰1۵۵۳۱۵ هو 6 5۵۷5,

 *(۳ع اکنصعو هعانمهنوم مع :یوامنصع ۳۵2 ظ20 66 0

 ۱۷296 200۵۳۵2060 ۲۵]هعام هص (طنو واناهزعع6رب 290 ظ6 26 6۵

 ۵۳06۲60 4ظ24 (ظع مه هطماب4 ظع عادات( 26 طنع ۵۱۷۵ 002۲865,

 220 (طع زهطماطزهصهو ط:مدیوط/ 61



12۲ 10۵۰ 2 1 

 1[ ط:مدعدمب 3۶ یهمجنوم هوجتنوع( (ظع ظوععوور9و 09۴ ۲

 2هععووصمهصن64 ۳۵اقعئر ص0 جم 6 یمجهابوتمص ه۲ 36 وزععع ۶

 هه -]ز2ر (ظع 560۵وعفا ه 6 هموااعع ۵۶ ظاحصح اه[ 24 6

 6 0۲ طع هلنعع ۵۲ 6طع 664, 6 ۳2ه۵ ها96 ۷۱6۱ 6

 عهجوا و لجسصع دو اس هنانصع (ظ6 ؟ععصصو ۵۲ واب۲6۵06۲ 200 ۶

 عمجت۲هاهوع طععص زده نهم 0 1ام ام 1عط6:هطفطر طع

 هو[ نام ۵۲ 6ه۳220-[جوعب ۵۶ هطع ۵۳06۲, ظع۲ ظع وان

 ه۶ اطع هوو(1ع هه ط6 هعاز۲۵2(نم» ۵۶ ظع ۸99255105, ۸6

 طنهصو61۶ 6۵ وه عمه نایصع۲ 280 0ع91۳۵6010»ط 26 16256 ۶

 ع0۵۳6زمه هع هطع ماه660 1نه:هت ۲ یمصتهنصع4 اه 16 ۲۲0۱6۴ ۵

 206 218160 0 (طع ظع:عونزعع ۵۶ 46 566 هصر #۲ ۵۳06۲ ۶

 ۳۱۵1هعایر ها۲6 طع همعالعر یعجصتعع0 136 مجنعجا ۲ 6

 10:2۲ هم  یععن»ت سن ظقف . طععم ع۳ع0 ها 0

 6۲6 ونلهعع 16 انهصع هم ظعععصتهعاطاططر (طقع زو 0دتنصطع 2

 ۳6۲۱۵4 0۶ 9086 17۵0 ۳6255, 56۶ 20271 10۲ طنو ۵۱۷72۵۱ ۷2و6۲

 واعظ . ظوماع هم عومومهنهآ مع یوصمصقو هو ۶ 0

 ۳۳0۲(ظ7 ۵ طنع 2عععوامصععر جم طنعصع0 طموع طمماع هنطنطح طع

 0عع60 ظععانءهآ ) ظهصمموع( (ظععع 1216, 0۷۷6۷۲6۲, 2۵۵ 6

 69۱0160 کیت 704-۵11202-40-5 (۳۲۵6 ۳0۷۲6جااعهع ۵ ایع

 ۱۷2516, 7. 2. 11هععص-توحطاطقط) هتطنعط طع طجوممنات ووهبع0ر ,صم0

 ه۲ ۷۳طنعط ظع 16000۲2460 ج صمتاتهجر هصصمنمزطع ۲0 109۲ ۳56

 512760 1ع2۷ع۶ (8 مههعع) زره عطع ۳0 تهایوصع ه۶ اطنع جتعععمک

 ۱۷۵۲۲, ۸ هان | ۱ععوعع منه (24 162۷765) ۳2و 1607۵0۲۵664 ده

 286 966090 ۷هادصع ۵۶ طع 10004۳4-7722 (۵ا001. 6۳58و

 1364م 81. 65۵--890) ب۲ موصل 1219-01 ۳۵0 قطر 20 66

 6ام وه طنف مععمتمابو طنموبحمط»ت یوم دو هزط ص۲

 18۳8۳0۴628۵6 20 1هعععانهع (جعوع جامع طع ؟0دص0ع۲ ه۶ 96

 ۸ظووحععتحور ۵۲ ۳؟عیعئعص طععصعح مه طع وصح 17 ۷۵ر ۳6 6

 820۱۲۳۵۲6 6]وع 10 6 ۰

 1) 16۵-۸۱4۵0 ۸6 هلن :ععم ام طنع هیهنصعنمح هک اطع )ندع» هه

 0عجاصتانوص ۵۶ اطع ظع:عانعمت طمماعع ده ۱۲۵ مدععمهعو ۵۲ (طع ۱ظ۱۳0 ۲هابصع ۵۲ ؛طنو

 طمع 36 ۵/6 6:96. ۲6 هدنونهدا اه هک ظ0ظ ه۶ (طععع مدووههعو 1و 0

 24 ۱۳6 1001 0۶۲ ۰ دانا (مک) ها 6 ظعنعنهص 1صاه0نعاتمص طب ۲6 ۳۵۱۵۵۲, ۱ 6

 ظ0و ۵۷6۷ (اطمدوا زا عععوعهنز ۵ ۱عهصمامع ۱6۱۱ ۰



2111 1۳110 ۵0۰ 

 18 ۸۰۳۲۰ 655 (حع ۸۰۰ 1257) ۲1۵14عر 2۷1۵و 6۵9۵۱6160 6

 0691۳0۵6۲۱0 ۵ 1۳6 ظوفعحوقتر وع4 هان 1۵ ۵۵906۴ 0

 200 نهم هطع ؟۸اطاطهع/4 تهانمطهتعر طعص 6۵۳۵۵6۵۵۵4 ۲

 ۷-21 یواه عصص ظزالقط, ۵ (طنع هععووتمص علوم ظع »هم 2عءمصوهصع0

 طب من ظخندطهعر هو او اعم 902060 هو 1یفط(0ب 0ام ۳ هط

 18 طاو ۳۵7۸2004 ۷۷۵۵۲۵ ظ6 5۵۷5 ۱):

 * زرد اه نجمه ص 46 ۷62 655 (ع ]دص 2۲۲, 1257) ۳1-

 1قعات و64 هابغ اه سبد ها اکنهصهموطهطقم حجم سهم ۱۳۷۱6 طع

 هادزععب هک هداطهینهع ظ2عظ040] ۳:6 4۳6 ءعجا۲ع ۵۲ ۵6 2۳۳0,

 ۱۷۱۵۲ 436 ۱[ههوهاو هل 2۵. ۳۲6 ۳۷۵8 عععمصمجصن60 ۷۲ ع

 و۲626 هموغعدنصف اعناعق 1۱ر نود 220 هعوطقح عطف : همه

 ه۲ 46 وینهطعع (2//02) طب هدر دون 11ص ظ4116«ارم ۰6

 مهانصو11مع ۵۲ 1طع هومن 1۳۷۵زج دو 1۳18-1 [انفئر 0

 436 6201860 ۰۸۱۵ ۲1-۰۳1 ۸۸ هاناعر هود 16ظ مجلل طع

 118 عور 10۳05 220 :ع:زاطوف ۲ ْ

 18 ۸.۰ 657 (ع ۸. 1۲. 1259), 2 ۷عهع ها6 6 مجومنهفا ۶

 ۳2۳024, ۲۱14و یمصععع۲ع0 مو مچ جیم (هف ظع یعواننا۲

 هاداهم اص طنع (عععع انا 2۵9/001, ۵0 طنمط

 8۸60۵610ه هل متعوعصاا۲ طع هصهمه06) ظ6 عم۲عصهصممع ه۶ 126 هاو

 10۲ 8۷6 عج طه هصعاصمممانو هک واقصم مع ظیطمو

 2121 ۷۵۲08 هم طنع 26 هو (نالمو: - #)

 ۶۱۷۸۷ ع» )6 ظبباعع ه۶ ؟ع ۳۲6 0۲ 7/۵2۸ #9065 0

 10 0107 11024 01 0۵۵ 209۲5165 0009۵۵02 رگ 0/۵1 ال 4

 201/6 20 ۷۷۲6۵۵۵۵4 46 ن۳هذهعو ۲ ؟1:هور ظ2عط040 هص0 166

 2او(قص ۲۳0 ظع عععووح ۵۶ 636 یجملعما هم0 نووععوونمو 0۲ 6

 *۸9طهعن تملئوطور هم 20 (مممو[ع۲6۵ دهه40 یمعنومع۵ طعص

 1۲۳۵8 ط61ع طقصع 0 46 طهصلو ه۲ ۲هعک, (طع 10۳0 ه۲ طع

 ۱۷۵۲۱0, اه 6 ۷6۵۲ ۰۲۲, 652ر هج6ع عع 2عج 36 0266 ۶

 (ظ26 و۲62۶ عمار 6 هصایفا60 (طع همممعهصعصع ۵۲ 6 هفدن

 1) )0۵۱۳۵۵۵۲66 6010108و ۳, ۰

 2) 16 ۷6, یداهنصنحع ۱6 709/0۸4 اه (ظع ظانمطخودع )۲دانمصم6

 26 ۲هنع طعمتع (طع هاهععصد۲ا گ۵۵/4۵۶/ ۲و0 دیو, ۵4 ۲6 نهععمهع ذص

 ونعفانوص لک 1160 ص جم. 6)26ز)سس (لطک) ه۲ (طع ظع:عنعص ۲ظ۱۳۵0نمصط 0

 ()زع ۰,



1۲ ۲0۰ 9-99 

 280 یجععمو ۵۶ اطقع ۱تصعمص ۲۵ 1۳۶ ۷۲۱۲6۲ 0۲ )ع9ع عن

 ۲۳6۵ ع65ر عننلذصع طنص 2 ۳66 طعص0 زص (طع ءمصا۲0] ه۶ جقحتعوو حصه

 (طع 0نععاتومص هک ماهان

 ][ طنو عمان( و(2(عصجعصا مگ مایع ظباطم۲ هطمسو 26 290

 ؟0-[راو 20  ه6طعت طنوامءهصف 26 دط 6۳۳۵۲ طعم )67 6

 ۲۳26 ۳۲۵1و مو[ (طع عوهتعهمممم( هم ظوعط020 هم طنصح

 18 ۸. ۲۲. 66۲ (> ۸. 1). 1262--3) ره 6۳6 وجصحع ۷62۲ اط ۳طنط

 طنو  طعمعطعع طمع 1م ۷و0 0۳۷۵۵ ۳۸/۵ 6

 ۳:96 )نمنوف/عع جلاعع 6 ییععماتازمه ۵۲ طففع 0۲60666950۲ 0

116۰ 0-1()8" 

 ۲۱۵14206 4:60 ه» (طع 1و6 ه۶ 20 لر ۸.۳۲. 663 ( ۳69. 8,

 1265), 220 ۳/28 و6۵۵6 هم ظ6ع 3۳0 ۵۶ ؟ههحهصم ؟0ا]مهزمع

 (]هصع 19) ۲# طنع وهع ظ2ةر ۳طم 6021۵60 هطوهصوت 0-118

 ]۷[ طوصصص20 ]7۵7۵1 هو ۳۳۱826 ۱[هزو(ععر 20 200018660 0

 (ه۲ کنوطانمز29) ظوفم هدع ه۶ ؛طع عتععغ )۷مصععم] ظ۵طاعقر ع0-

 ۷6۲۵۵۲ 0۲ ظ2عط040 هصف ۳2تور هذ(ط هاع ظساط0۲ حق طنع 1عاح-

 عهصجصار هه هطوهصعح 0-انزه و ومص ظ2 118-1 ۷[هوهصع24 چو

 20۷6۲۵۵۲ ۵۶ آووهطقص هم هصمعت ۵۶ ؟1۳۵0--؟شزدص. ندتنهع 6

 96۷6۵668 ۲2۶ 0۶ ظطخوقع :عنلعط (۸ظ. ۲۲. 663-80 >> ۰ )۰

 81-1264) ۴۸12 1240-0۳1 ۸۷۵ 1۷2116 ع/عنهع0 (طنع مهونانههو

 طهتصع همصنصهللوت عج ۲عهم۲ 1م هنصزوو جص0 . ععحلام

 و۷60۲ ۵۶ ظ2عط024 جم 129-۹1۳40. نو 6010۳4 ۵

 مصودصاات 117660160 4۵ طعنه هم سموم ه۶ (طع 12م

 ناب سنطنمط ظع 610 وبه هص0 36 0-۱]۵عزوه مک (طعتع دهطحاطت-

 ههصاع. ۲۱6 1نوط(عصع0 طع اهبعهو اه سطنط (طع معجوهصو 0

 ۷111286۲5 ۷۲۵۲6 00۵۳689560ر 2۳0 ۵۲۲60 طنصصعع1[ 40 0:۱۵ 6۸۵

 1280 ۰. ۵06۲ هنانتجاتمص هه 4۵ 6۳۵2۵6 هع# ۷زلاععوم حص0

 ۱۷2۵۲6۲ 60اتومف. ۴م طعم ظانمطعهاعم ظع من ج هجصقت مه

 ظهاطع (ععج مههعجصوع 7عو مع ظ2ع020) 40 1۵12 ج0 ۱226,

 20 .هص عطنف توت هامصع یرعهمصه060 ۵۵۲6 2 0

 7114675 0۲ ۲60 عهآلر ؟هادملنعع هجع ۳۵0۲۳60 ج40 87 ۷۱۱2و

 هو 36 طجصاعع ۵۶ (طنع یمقهلر هص0 یصجهمنهع (طع ۱606۲0 6۶۷

 1220 )ننصع ظع۷»۲ععم (ظع9ع ۲۷۲۵ ماعمو زصعم ۷ع0عصغ 220 دانه

 2۲۳0۷69 290 نهواب۲عو. 16 علوم یو66 ج ظ0و۲6 (۳۶۸۵4۶) ۶



9۵4 1۳۹۵۰ 

 هاب0عصماع هص0 (طعماههنهمو هک ۱۷عمططع ۴۸۱۲ ) ام ۱۲هزهکر ص0 »

 وظ0۲6, (طقصاعف 4۵ نو عمانوه 6660 ص8 عهصعمصو 2010190۳26108,

 )696 1عصور 1210 7296 طه طع لاممعما 1۳۳۵ ۵610۵, ۲

 طععهص 10 ۲۵۲۵۲۸ 0 (طهز» 0۲ 2۳۵9۵6۲1۷ 200 6۷6ظر 266061

 ةنهع 4م (طع طنومبنعص ههط-۱طهطفطار 0 وب: مهوو 1, ۵

 هدف هعععآ» موانع هه 6 عبهممم ۵۲ ۹1۳۵0-1۵۲۵9 ۵

0100۰ 

 ۷۷۱۱6 1۳18-۴۸۵1200 ۴۸۵۸ ۵۱۱ ۷2و 20۷۵۲۵۵۲ ۵ )2۵۱040

 ۵صع ننصاطقم طمع (تهاطمانعیو مه طع ا!عونمزهوص تعنوازهصو ۲

 1۳26 تار هععفاع0 ه یاعنص طینفاتوص هسظم طعم هععص یمو-

 ۷۵۲۲۵۵4 1۵ ژواقصحر هص0 زوم هم طقسع طنص لمس و طع

 1و. ۸م نم تدج (ه۳عههمعلر هه ۸۱2 -انوص وهم 6

 1۱620نهع هنانععصو عج (نهصعع 10۵ ۷۵۱۲ هم ظ6 یاطمانیع حصه

 هفاع طنص و ونعص0ع۲ ۶و طعص لطنو ههص۷۲۵۲ 10 آواقصر طا طع

 هاطوانهه/۷]6 عابوع4 1۵ هوم وه. ۳زدهالم 36 06۵۵۱6 0

 طنو طمابوع 280 56۶ 6۲6 10 ۵6 00075 ۷1۲ 66 هازع ه۲ یوانصع

 طه هص0 هیانهع طنصح زط مزعععقر طانع ظع ۷2۵8۵ ۳656۷64 ۲

 *؟۸1۵0۳1-[۲(طر طم وعص ووصصع ه۶ طنف هی 1۵ ۲عو6ع ع

 عاطماتهیفو هه طینصع طنصح طب هد لممع ه9ع/آههافصع اطع 1ذععزو

 6۵ طنع مت م2له66 *)۰

 1۷۵ ۵ ط۲عع عمو جی طنفو تبمصغ ظاهری هو 90-

 عصب 200201660 ب۲ وع۲ع:هل ۲ 6 ظععهوونوو ۷ظناع ظ6 هو ها

 ۲زل1هع. 1 میمون طع 12016060 هه طفاططم 10۷۷76۷

 ۱۷۲6۲6 8۵ وععماتف ج0 ۱۳۵۲6 وممص ظععلع0ر ظن]ع (طع هووهناهصو

 ۱۷۵۲6 24 ۵۵66 5617260 ج0 ما ۰ ٩۰

 ٩۸1۵ ه 1۳1-1 عموم هو عمه ه ظععط040 0۲ جمع

 00۲-۷۰۵۲ ۷عهتور ول ۷و زه (طع ۲هنوص ۲ ۲۱۵۱۵۵6 (۸۰ ۰

 63-657 هع ۸۰1۲. 1259-65, 96۷68۵660 ۷6۵۲5 (۸۰ ۳۲۰ 663-80

 ۸. 12. 1265--81) لدتنصع 136 عنعص ه۶ ظهور 20 هه 2

 1) 1۷۲, تام ٩عظ6۲(6 زط ۱3 ۳۴ع۵۵ظ 0۵۳امص ۵۲ ۷۵, ال ۵۲ او

 ۵6۲۵6 0. 139ب 11, 2و-س2رر طقع ؟هللعص هام اطع 0۲ ۵۲ هدوومهدنطع ۱32۶ ۶6

 ۲6۲6۲6۵66 و ام 1هعظ24 1۴ ۰

 2) 1۳6 1طهن0عصاو ۳6۵۵۲۵6۵ دو ظععطهطعععنو اه طنع ٩ر۲اعع 0۳۵۵ز1عم 1 0

 رو دم ده ۱36 2/۵ 00۳۵۵ ۵0, 225تس,
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 ۲عه اممعع لدعنهو 436 طعنع :هنوص ۵۲ ودایفص ماده24 12۰

 ])۵:زمع (طنع 06۳100 طنع همعهجنعع 220 هصنزععو 50۲0۷6 08 ۷۲۵

 هععوعنوصو 8۵ه یمهوهعع طنع نمسص(هللر طبع هند هه هععمص*

 ه۶ طع طنعط عو۲عع ۵ یمه8صهعصعع هتطنعط طع مزه

۰ 020 86 

 6موع ودمهط جنعصوحت تهو 206 طب 2 ۷اممعما ههههاو(۲2۵6 ۶

 ظوعط040 هعصع0 9جهطاوح هه طقفع ءمصع0عماذها 20۷1و ج0

 (ظع ظصهعمتوصر سظم یایاهوعمع0 مصع ۵۶ طع عن ظعوحاطع 0

 ومعع20 طع معومعع هطقع هلن طعف هیصصصمصع0 طنص مع

 6 نلععععع 0م عانن46ع طنص ام گوعنعر هطنطعع ظع زه(62060 0

 866 ز(ط طنع هنر 066206( 220 موووععوتمصع, مع عععماصا

 ۲ طع هجا همتا جص0 یدومامهلمهص یتعالصو 24 1 عک 60

 طع1سبععص اطع ظممعماو هم عطع ۷اعصهاباعع دام ۵۶ ۳و۲

 230 5هر هم هصمعع عمهععهابف هعهیوه(تمص مال ۶ ۵

 جوهنصوت 2 هادطزیعب هع هتاطعع و6266 اطحص (طقع ه۶ طهنصع اط مع

 ۳عو۵۵۵06هعع ۳ هطع هاطعع. 2:هطاتوخ هص4 وجه, ۳6۲6۲0۲6

 طهنصع جووت۲ع0 اطقع طع ظععط ظع0 وجانوععامدزام دعوا

 طنوحع61[ ه طنع ؛ععاعر هد۲۳0۲8060 اطع طمدعع ه۶ ۵4۶ )۷هلئاعم

 2۳۲69۲60 طنصر هم طعمدیهط طنصح ۳هزط طع عود 0 5

 هو. 1ظ6۳6ر 076۷ اطع ظتحاطر طهنصهع هاناهز 66۲60 10 01۷۲6

 عمصگعووع0 طقغ طنو و(6(2ههصاف ۷6۲6 ۵۱۲۵ یلانصصص»# 20 1۷6ص

 عنوطر 20 26 ظع ظق0 طععص تمصجم۲60 ۵ هصقاعع (طعصح #۲ 6

 210۳6520 1عطقور ظ0 هو هععملنصهوا# جا ۲0 06210, ۲

۰(! ۸۲۵ 46 9۷710 

 ظعواه۲ 2ععصو 6و دبنص مایع ظماطمء بوم ۵206 طب 3۱6 ۴

 220 از وند ه-آ هو 1هزاب 1-0ص هل ظ. ۷یطوصصج4 ۰ ۵-

 204 2 [عفمص( ها صلع۲کر  هعاعت !صمسم هو هوا و 1

 ((دطعع هک جفت نام یوومصصصم0 .طصاس - ] 11201, ۴

 0۲ 56 121000/1-مایایو )رب حص 1ه8هعجانها جصه40 هتعجلط۲ هم(عطاع

 ۶ ؟1۳40ر هم ظق0ف عتمعم نعط هو (جصصتصع (طع ۵۳۲۵ 12۵5

 1) 566 00. هو7--5 ۵۲ ۱36 6۹۵۳۰۸ 6۲ ینانمه) هد 4

 شزوطنء عمتمم مع ظ ظفصطمطمعمف شن ۴همز ظ. هل ۵۲ طنع هعع۲

 ۵۵۰ ٩5۲۱۵6

2( ۹66 ۳. 2: ۰ 



11 ۱9 ۹ 

 220 هم تهق ما عممجعط ۵ ۲۱۵6 2 ۱6۸۸6۲ ۲۵ ۸5404 ۸

 هدوععهوانطع (طع هنوهتوععا هم ۵1401-1۳8 ۸44 1۵۱16 6

 121( ۵۷۵۷۵ 1عههم4 1۵ ععب ۲۱۵ ۵۲ طنع هماهدوهداعر دمو

 عجصسوع0 طنص ۵و ظع هووجوقا02060, [ظ6ع ۵9۳06۲6۲۶ )69

 ۳عادعع طه ه صاهعع ههتع60 ومم طعم اطعص هه ۹۸۱۵ 0

 18 ۸۷۶ ۵1ناعم سطر ه۳ع۲ععر 1و9 620 ۵۶ 280:نصع (طعص

 0۳۵۲ععانمصر میوه (طعص علل ۸۵ 9ع می ۵ 0ع24طر 220 طعم

 عهص8862060 ۱۳6 عمهلور یاهاعو 20 ننممعا»# هک اطحس ]19291 )۰

 110 طععع هنیهصوهمععم هدف لبع طع همصاا۲ ۵۶ 36 جسم

 0۲ ۱۳6 ۵۵۵ هاا ۵هلو صاف دااصر هطمو 6 عج

 0260 (۵وو 92۷6 4۵ نانو مع یمهعصحص )۰

 ظهماطعع جص0 ههابعط مع عمو 2۲66 10 0196۳6016 0

 انه مانع هام سه 246 طب طنع ۳۱۷۵1 ۱۷۵ز00 1-۷۲۵۱[ ۶

 ۱۷220, ۵۲ ۳طنعط 46 1ع6عناو هعع حو 0110و :

 ۷هزار ومص وه وحصتو ۲۱-۱ ۵۶ ۷220ر بهم 0۲ ومصصع

 41886 هه ۲۵ (ظع ۸ظ2طعاعع هم (ط26 ها۲, 220 هتوو 1و 6

 56۲۳۷166 ۵ 1ط»تهرم ظحصق تره بوم (طع ومص ها وطعصوات

 ؟0-ریم ]سد ه( 2( [و(عاطهص. ۲۱۵ 6۷عهجنجلاز# و۵66۵۵060 راه یاعنصع

 ۲۳6 96۳۷1۱66 ۵۶ 4ظع 1216عتر 0 مهم طنهص هه صوص 0

 طنص ذه وع۷عتهل 1هصممت(هص( ههمهمتتعور وی هو طع وان ه660-

 16866 ه۶ (9ع یجصعابع ۶ 6ع۵تعند, 6۲ ج ۱۱6 ۵[۷ز 091-1۷[,

 (طنماءصع طنصعع1( هانوط(ع0ر تا60 1۵ ۷220, 220 2ع2:» 1

 96۳۷166 ۳ذاط ظقطق تن 1-انکصر اه ۱۲۵۵96 زهصعع ظع ۳2دو جو

 2018660 10۲ 2 ۳ظذ]ع 4۵ ومصعع مو اه ظعنع ۱۷:0۲, »م طنو

 ۳عاا۲ت۲ه )6866 ظع عهعنص ها60 6 56۲۷16۵ ۵۶ هطوصوا 1-۰

 16 «ظه8ع60 هصع 0د»ب 2۶ ۷۲۸زن 1۲18-0 1۱090 ۸-1ظکعر ۳6 60۵-

 806ص جلبزوعع هه هجهزدهصب ۵۲ ۵12 148-01 ۸ 1هلناعم

 طهنوع ذط طنع یهودصجر ووماعع ام طنص هک اطع عبعجاصهجف ۲ 6

 514 ۲ ۲9۲۵۲ 2۵0 4۳6 طعنه ده ععع۵ااعص هنعهنمانصء

 ۵۶ طنو جت. 1۷۵11-۷2001 26 ههعع 561260 ابممص (ظعوع عصمت

 280 ۲۳6۵۵۲۲6۵ 1ظعص 40 ۷ اون ظاقوف معا۷نععوفصر 0ع۱2دبنهع 4326 6

 1) 1۳696 6۲عهاو 2۲6 ۱66۵۳۵۵۵ صد ۱6 ۴0۵۵/۵۵۸4 زن 24۵64 ۴44 0. 4
 7440 ه۲ ]دصفلس لصص هابصع8۵ ظ. ؟هائو ۷0 41604 ذط ۵, ۲۲, 898 (> ۸۰ )۰ 142 ۰)5

 2) 866 0. 3-22 75م 148 241-239 0۲ 16۳۵۵۵0و لو 0,



11۲1 0۰ (111 

 ]0۳2۲۵ (دصنا ۳۷6۲ 66۵۲ نجتنوهوصع ۵۶ طع اهم ۶

 ۳۵۷۵6 220 ۷۵۲6 یجومنمو ۵م طننصع طنص هههنصو( 46 ۱۷۵۵۰

 عهاو جم0 منع طنص ره مموععوونوو ه۶ 21040. ۷1و ظ002 2

 عانه (۳ههوم660(1 اطنع ۲6۵۵۲۲ 0 ظ926خر 7ظم ۳06۳60 ۷20۷

 4م طمع ام طع دهم جم مان 40 406 065108,

 هاب( و۲ طمع هام هسزاط طع و(زماعع 121160 1۵0 هان[ حص#

 2ه0لوتععتمم ه۶ عاناغر 2ص0 ظع هو ههما»# ظقص460 نبع 40 وطجصصوات

5020-0۰ ۳6 0-118" 

 ظودتهاف اه هل مهووتاطزع هصعجصق 1۵ هونا1ه4ع و۵ هههلنممایو

 220 عمود دم عصب هک ۷۵ز1۷-1"00ناعر 6 5۵/220-2

 جووونه660 طنص عمب۲وم۲ ه۶ و»هع اه هو 1۷1801۲, 200, 0۵8۵

 طنف عوهتععو 4۵ 6 و)عص0ر نت( 690۲60 نومج نه 2

 یهجعت0عهطاع وی اه عطر هص ه۳0ع۲ هه عطع 1۵62 همان

 10۲ 10,۵00 22475, 224 2 انا ۵۶ عوتعهب ۷۵۱6, ۷ کر ۵

 وهم لنصع (طنعر 12ز 00 1۷-1[نلاعر هصنصصعع0 جلناعع طب 20760 0۶ طنو

 221۳۲08 20 162۲ ۵۶ 9ع عمصوهونعمععو ۶ طنف ۳6206۲ر 2002-

 660 طنهصع61[ 1۵0 ۷ روان ظافوخر 20 یمواتمانع0 طنو هج0ع2جت0ات۲و 0

 بم ص0 هعصمو گطفصعت 1-0 هم هلن 1-ظاصر هبطناع دنا

 50826 نوجوان ۵۶ همهمهوعتصو )6۱۲۳ ۰

 ظاطود 436 طععنصمتعع هک 2-11", ظ. ۲1. 678 (ح 1۷2۲6 4,

 1280) ظطّوع اعطقص وعع هبغع جو 120712 ۶0۲ 1:هو4ص. ۷۷ 6م

 ظع ۳626۲60 922۳1۸ ظنف عمه ظعوطاتص هه هان 1۵ 8666 ۰

 10 طب هر اه عوصع 0 ههع ۶ طنف مدعانعم هوصع0

 ظاهر ۷۲2ز 1۷09116-0011 ها92 2عععوقر 230 502060 )2 ۲

 8۸۵۲6 طقص 2 ۷عهب ظع ظ20 طععص 2صعمایف 0 یهو ه6246 66۲۰

 1218 ۵26۲و ۵0 06 50۷۵هتوجر طانع (طقبر ۷۵6۵6۷6۲ 6 0

 20068800660 ۵ و و۵ طت هصععصق 0۶ 46 مماطاعع 290 0۱06۲5,

 ۲6 ی2/20-رسر» 24 و60۷6 طنع ره (عمانهصر عصر طب هجععصق

 0۶ 0:نطعور ظ20 ۳۵۹۲۵۸۲60 11. ۰[ (ظ۵:۵ط6ر ۰ 6 6۵010۷060, ۶

 1[ ظع ها9اعع ۷۰۶۲6 ۳زانهع 40 وه (طع اعنصوع و 196۳624 10۲ 2

 طعزطعر طف ظ۳زهع بمان هم 3و دور ۲۵6۲۵۲۵۲6 جصح 1 یجع ام

5020-66 ۲86 7 ۵ 18608۵ 6 ۳26 0661276 

 طع عمه و :هقلصع رو هوایعا 10 ط26 ۳سطنعط 46 انصع طنصع

 ۲6661۷عور ج0 (طقف وه (وع 00عع طنو 108۳2010006 6:۵۵ ۴

3 



۵9992 1۳۳0۰ 

 ظع زع زص اعععسع سناط (طع کدافصو هک وبا, 220 )2 1 ۷۵۵

 26 طنع زموانومنوم (طقک الکی نام ۳2۳۷۵۵2 ) 2060 ظ۱بظ-

 دوم 2) (6۲ظم ۵۱060 هظعند اانهم۲ هه 06162160 4۳6 0۸[۱۷عمو

 18 ۸.۳۲.675 >> ۸۰۲۰ 1276--7) 4۵ عههجمووف 436 4691۴06۵108 ۶

 (طع )تمصعما ععمع:جاف 1969 )رب 1 نههص ظ2ط4007 2۵24 ۰

 ۲۲و طهعماطعع 118-۸۱۵00 ۸۵ ۵1 طقف ۲2169 00وععوونمو ۶

 (ظع 1نمومعص ه۶ع ظععط04ر طقع یعسوع0 6و ظع ۵206 10۲ ظصحح

 961[ 2 زعس611ع0 یه ماد ۵ ج تصور هه طقف دوو

 (۳عهوان۲عو یعععنصع یصوم(مانمص, 11 (ظ6 کنصع (هاطهو) ۷1۱ 0۲0

 ۲66 200 6۳6۵0 هصعر 1 ]| ییاهاطانوط 6 1264 ۳2۲ ۳6 90/20-

 7 هه طوع هاطهنهع0 نووععووتمص هک مایع طابص0۲60 12/۸2۵۵ 6۰

 مانع دصنازمص ۵222۵4 و) ۵۳۵۵ مگ هطهع اکنهو 5 هو(هاععر 220 طوع

 علوم هصحجعع0 سو (طمدعحص0 22۸۸۵۵۸6 (2.۰ ۱۳۷۲ ههنااتمح 00۵د)

 18 فعطر معلم 20 6۳08: طن]ع دقت [ 06 26600۵160 2

 وله ص0 ذع 1 هل طع عموم ه۶ طع 1عنطعر ۱۷۱۲۳ ۵۸

 طقف طععص طمع 0 ظنص مع ظعط040 ص0 6 (2و(1ع9 ۲

 (6 ظوعحو8تط5ر ييععععو مهع طماعحح0 ۸۵۳ ۱.6. عج هجناانمم

 04200۳5). ۸۵0 ععجیوع ] جحص 2۳2۲6 ۵۲ 1۵96 12665 6 29 0

 ۸26 4۳6 عمه ۵۶ 9۳7هقر 2 1276 وانصح ۵۶ هممصع۲7 اط «عفطر

 2۳0 جصه هتعت هه 6 ۲:عهعانع۲# 10۲ عج عطمانوحصح0 22۳2۵ ۵ 2۲

 10۲ ۲ وناعصعع." 0۵۶ طع 1عااعع ممتانمص هک طنع واهعوصعصع

 ۱۷[هز 09 1]5[1۷-1ء »هو هاط1ع 1۵ ۵۳00۵66 0۳0015 10 ظعوطائصر 0

 1) کیه 0انیص  گیامورصفص طب ؟۸لک طب نومصصم4ر مو64 ۳2۳ ۲هصفم هع

 هوندا 2 یهطمماصدعاعتو طدع طب طنع هصعنو ۳2۱56۵ طنصعع1؟ (م 16 عهونازمص ۶

 /زصتعاعع 4۵ 4ظع ۹هازائوع ۵۶ نئصم ۳۱۵ هناطوهو تعصب مووموع60 طنصع61( ه۶ طعت۲

 ةههصعنصع 20 ۵46 عععع ۷1۸ظ (ظ6 1۷۵۵عهاعو طاغ ده ۵ ۲۲, 675 (۸, )۰ 97-1276 )پ

 هطعص هل)ملزان هم طور طوصو مع ظبص 0944۲ ۳۵:06 هفته 190۲ 8)2 0

 ۸20۲ هک اطع )[مصعما عه۲۵۲۵0۲5و 6 ۳2۵ وفا هک یون نا طع

 ۳ع) نانهصعم هه سوع جات ۵ 0عجاط اد ۸4و سزاط ههفص» هاطعع اظ ۸. ۲۲, ۰

 1۲3 هع ظع660 )نصط (عمص ًنصاط هص40 طنع 8ععطم ۵1160 1ص ۵ هدانآلعمصم 2۵ جن

 طب ؛(طع هجتهه4 1مجعماع ظانع طنموتهمط7 او عن اط 1طص 1دهطنن-طه۲0ک5 ۸

 ۸/۵۸۵/404 (ظناطام ظ2غ.,و ۲۵806 ۸296 2070و ۷۵), لو ؟ 100)

 2) ۶.2, ۸۱-)۲هاناع هه اصن 1۲-0( ظفر طعتقو هصع هک (ظع عج )وصصع

 ]0عور ۷۲0 ۳۵۱6۵ ۳۵ ۲۵8 ۸۰۲۲, 658-676 (> ۸۰ 1), 1260-78),

 3) اکو ه۲ 16و68 ۳هج 36 ومط ه۲ "16 کرد ز ۲۹04 ۵و 36 ومج ۲

 80ص )کرهص ه اطع 821066 1۳۱6و هه 4ظ6 عنعص06عنطعت ۵۲ (طع عهده ص۴

 کن



1 ۲101] ۰ ۷ 

 2۳۱۷۵ (۲]6 یهصصصانصن(2660 6 و(ه(عهصوص 40 طنو 206۲ ظ940ةر

 7۲۵ یمصصهص0ع0 ط6 زهگوعصمعع 4۵ 1عععو وناعصعع هان هوا هو

 و0۱10 6 2000060 1۵ 66 06 6,

 ۸ظاهوخر هد :عععطنصع 120۳62, ه)وعع6060 1۵0 ظعفصح (214-

 طهوط) ام وومصل ططع هزهععر هم یصصع ذه طع ؟مالم»نمع منع

 (۸ظ. ۲۲, 678 >> ۸۰ )۰. 1279-80) 0 5۳2۲۷1۷۵2 )۰ 1۴6۲6 6 0

 و وعمعع زصازمسب هزاط ۱۷هز1-01تااع هتز(ط 46 ج0 ه۶؟ ص۲

 1 هوطهزدع هه طنع یمصقعمغنها 20زوعع 20۳0-1۵ 20404,

 18 (طع طعط 24 ظنط1۷-1[هولنطصر هه 60(۳6۵6۵ر ز(ظ جم انقع-

 (1085ر ۳26 ظع ظ20 21۳6207 همه تصعه4ع0 ۴0و ۰

 ۸ظطةو تدج ععمال۲ زهءعصع60 ههعنصع( 36 5220-24, 0

 وعجم همعهصموع اطنموطهبب هطع عمعمع 40 طننصع زص طنو

 هجوهصاع 20 (طعتع :هونواععج 10۲ یجصتعحاتمص ذه (طع 0721 0۲6

 وعهعع. 16 2-220 ججو62لع4 10۲ ۳۵6عنمه ۵ ۲و7

 68(16۳۵ (36 ۷166 0۲ ۳اقعن حصف هصماطعع ه۶ ۷۲2و (طحاقطر

 280 2116۲۳۷2۲لور 2عع0:0تصع 10 46 0نمی ۳جعانعع مه (ع 1۷۲08-

 عهاور اطع ۷۲ هک ۲ ۵اهعکاک ومص ظوخ)ر ده ۷۲۵۸6 2 0ع612-

 ۲26108 (طع6 هل 6 هواجعع جه0 عم00ع تطنعط ظع 20 طهدعطک

 لدینهع (طنع 6۲100 ۷۲۶۲6 6 طنصعتو موم. ۳۳۵۷۱060 سط

 (طنو مهصصهصار اند کطالص و66۵0 ده )6۵۲۷م 5

 هادومتمهو 2۵0 2وعءهمعنصع طنع ۷:ع(طر 50 21 6 5 ۵220-تسهلرو

 72هک 10۶ طع نصصع طهنهه 06176760 ۳0 هعصویعر 220 طنع هععماو

 9۱2616۲60 10 عن انصهوصم1عو(60 10 ظع۲ وام

 2[۱۷ز 5[1۷-001] ۷7هف و۳201 196086611604 2 6 2110۲6 ۶

 طلف 1011عا6هور 200 ۷۲۵۵6 2 عم:یمجهتمص زدم هیدن ظع 0 :

 *5زوءع 16 کنصهع طعف یمجگع۲ع0 عن دومص (ط6 ۵20-04,

 ظع ۳ذلل هم وهوتع طصع 10۲ ج هصمصعهصا ز 16۳۵۲0۲6 1 ظ0ع6ع طعغ

 ۱ و دا 0۶ ۷۳طنعط (طع ۷ههملنععاتمص ه۶ 46 هدصع اف ظعع۲اهنطو هق

 51002160 هما عج مع 2عصزقصو اه هع دععع 36 مانع هک گدااگصنچردپ ط6ط طع

 ]۷[ههعماع 1160 بهدصوکت انامعصعم 2 دعصع علعم 2ومآنع4 0 ٩دازفصن»ب۲2 16661[ 6

 6ام واتمغهع هنههتهنف مهعفدههک اه :طنعح هعصانمه ذع ع06 ه۶ گذر

 ۱6 2۵/۵۵۵/904 ۵۶ 60-2 (59۵۵ عده 1314) ۳6299۵۸-7004

 ۸0*۴ 114ط .فعطکصکو عمو ه۶ انازفراک (5۸۵۸/ ۳۵۲عههو 1419)و 136 ۸

 ۵۵-0 رز بمب 4 ع 0 ظچصد4 ۰ ۷۷-۸0۵۱ دططقط هلمو:هعطک ص۲۵۵

 ]حد 12ع۳(-9ع۳065 ۵7/۵2/۸۵04 ج4 2۵4 ۱36 76۳۸۸۵1۵ وو4م اه

 (2/۶»معو 2 0۶هبن 0. 22و) طعع هانادداناه(60 1۵0۴12 ۲۵۴ ۰



2 ۷1 1۳۲۰۵0۰ 

 ]1و 1۷۵زهعاب سنا اهعع ص6 ایهع۲ ۲۳6 0۳۵۲ع6انمه ۵۲ ههع ۵۲ نو

 8۸0۵۵169 0 ۳ذل )۵66 هه ۳م طنع هلن ۵0۲ 6196 0۳06۲ 6

 ۲۵ 162۷6 46 1نصهع1مص ۲, ۸ظطقو4 0ع01ععع0 زص :عواس: ۸ طمبعط

 ] 2۷6 ۳۵۷۵۳060 ۳6 5۵/۵, ] هصص ظ0۶ 0150162960

 ۱۷۸ز 1-001 انعع ظنص :یصقتص اصط 26ه2صعع هم 6 ۳۵۵

 عصر هه ههعط طنصعع1( 40 1هعطهزوع هص0 ۵2۷۵۰-۱۳0۵ 1 نو

 ۷[هز ۷۲۵1-0۱ 2ععم0نصوا»ت نر عصر اس یوز ایصءانممع ۱۷۱6۴ ۵

 "1۳18-0 2مصزعصکر یمصانهابع0 4۵ ۷۵6 10۲ ومصصع نوجوان( 0

 0۷۲99۸6 طنو ههاننمدع عهطعصععر انللر اه ۲۳6 وودنطع ۵۲ ۸۰ ۰

 679 (> ۸.1۲. 1280--1) 16 ۳۷2و ۵۳06۳60 0۲ ظهو 326 6

 و00 ۰... یه عج 4۸ ۰ 5 ۲ ۵

 1۳۵ (طع معبع 4۵ 1۳6 ۳و»مانوص )0۵۱6۲ هه و276 66 ع0-

 ۷6۲۵۸۳۵6۵6 ۱( 36 4-۵20. 1 طاق هع0عع سهم ینادانع»

 ۲6۵۵ 1ه (طع 68۵16-1001 ۵۶۲ 2:2 1ص 46 ععوع69ع6ع ه۲ ول

 ۲۳6 0:نهععور 120:عو ه۶ 6 مدت, ده ۷۵هعم] هماطاعور حل ۶

 ۲ظمعص یمادنصع0 (طقف ۵۷۲6۲ 06/0۲۶ ۰20 2 ممه 9۵۷6۲هنوم

 عبعص وبعط جناطمتزا 4۵ 2 ۰106" 0.2. 2 ۳6۲5۱۵0) ۰ 8

 طقفص (طعع 206 1۷1-1۷001« 60 6 ن0عصع جه0 ۳۵ زصح

 10۳8860 ذص مجلا هیدن هومعا(هنصتصع 4م (طع لمهصعتصع ص0 ۲6۷6-

 هو ۵۶ 4ظع 1عنمعمصر 10 هجعهن۲دهع طنع هععهصاع 40 جعوعنص

 )هوا عمه هو اطنهم طب ۷۷6۵ هصر ۲۵ ۷۵۱ 2۲

 280 هه ظ0 عععهانصب هووموع 36 زود ۵۶ 436 مات 220 0

 ۳و( ده طنص (ظهطقوخ) ۲۵ ۳۵66 طنص هعجنصعع هال همت,

 طعنه )۷۲2زن ۲[2-1نزاع طبع ظهعمن۲ع0 20 عجا660 ط۲ ۸2و,

 جلا هصعص طعوهص 4۵ 00 طنص طمععععع ج0 وععاع طنو 12۷متر 0

 ۲6 0:ععانوع هک طع 14-۵220 هه جد م۱عووممج نم

 عمانموعب الاهز لب 1۷-1[ بل همس ؟616 طنصصفع1۲ اه ۵ مهعنزمم (0 08۲6۲ هوم

 0682866 40 طنع نر و همه ظع وعصغ (طع ؟ماامهنمع ننههنه :

 * ریه ابو ()ععهع 0 1۷۷ ج96 ۱ 006,

 ۸496 62116 0تیر 0۲ ۸6۵۳۲6 10 ي0عابع 90۵

 "7و ۵۲۵ 10 زوال تسزالب 1)بععر ۷۶ اوج 091,

 40 2 ۱۱۵۵1600-۷۵۵ 616۵6-۳۵۵ یر نوع, ۱)

 1) ۶۰۶, هناطعع 1موع طنع 62۵ مع و۷۱۷۵ ۱۵۵5 ظمصمانع, ۴1۵0-۵6۵۵۵ ۵ ۳۵۵۰

 12660 یاسر هععحع طمجمدتهطاعر (طع هوومونع ۵۲ *۵۱هعوعع0 (یژو 4 -۵)



(۵۰ 2 ۷1 

 10 (طنع 6 52220-)هسهرم وعجع 436 ؟هاامهزدع ۳عوا» :

 * 52:62 10 11:۰ کج 607۳۵6220 206 12۸۵ 700۶

 6 09چناقواب 10 6019510194 6/0 06 014۲ ۰

 110۳020 1 059 0۱ تابع 2/9014 1۱۵5

 17 06 ۵۵0 ۷۵6 ۵2/2 کا 6۳239۸501

 ۱۷۷6م الجز ۵[1-1]« عج (طقع طنع 1ه(:زوابمع [21160 ۵ 66

 696 ۵/20 یووتمهر ظع ابصصع40 طنوع 2اعصانمص 10 طلو

 طمع ۵1۱2 1۲18-0 ۸۵ ۷[هلئاعر 2۵0 طهوهص ۲0 ۲۲۷ 0 ۷

 1۸62028 6۵ عههجمهوو 1و ۰

 ظاطمح۶ طنع نصر دعصعات اط که در ۸۵. ۲۲. 680 (تح ] انوعس

 ] دا, ۸۵۰ 1۰ 1281)ر ؟ظ۱2 18-01 ۸4 1۷21616 عصصع ۲۵۶۱ 2و0

 ۲0۵ ظا9نةو2و ی 2 1حطتحر اطنمهتحو هند طنصح ۷۵ هطعواق

 0۶ عمه, ۳6 منع طنهصع61( 26 هوعع زط 2 ۷۵۲۱ 0۲ 12و

 220 دعاطناتمع, ظعم طنع زموصصعع 1۱۱6245 جج04 2۲۵/246 0

 10۲ 36  هصمعع عج وانمنصصاط60 هم لطف دم ممعع هم ۱۷[هزلناح

 1۷[ ۵11« 20 طنع یعوانعور ص0 0 ۲۵۰0 هوهنعع( طنهحر 266601

 290 عمععلنمع علل مو ۵ یلبصمتعف یجععجتصع طعم 1 طبع

 جز لس "19-1 اطصسح 1۱۸طکر ۷۷۲۵ 2و ۷۶ 2۷6 5ععور ۷25 086 ۶

 ٩۸12 1-1مو ووععمنها عمو جم یمصقعمغنعا 207زعهعور طهعجص

 هوعص»ت 6و عواع هک طنصح طه مناطاتمب ۳۳۲۵۷۷ جام 00 هاب عع ۳0

 وابمه-عص لو( 2 جلهمع ۶ مع مه ومقم80۶۳ 50 وطههوات -

 ]ئطر یععندع طمس ننه بهم 4۳6 50206 0۶ 28حلتور وعص6 40 طنو

 ۳0( یهراصو: 1و هم عج تطهب 6۲ 52, 169 ۵

 ۲۲0۱۵16 هصعات6ر 07, حو مع ۵۶ 16 ظعحاط جمعاع طوف و20, ۷

 6۵0 8۵ طاععع 762( هطنط رو 6۲2۵60 هاعت ظووماب۲ 1و ۰۳

 10۳8۷2۲06 ظع هه ه۶ طنو 1166 ۰۸120 01-1۲48 ۵ 6۵8۵٩60

 ۲6۳۸۵۲۱۲2۵۵16 ۳266۵ 1ععیناطنهع (طع هنوگم۲بههع هطنط ظ20 ع

 [2لاعص طنصحم ههع ههصحع0 7612۵1041« (۴۲۵6 ههعهآحتمح

 ه۶ طمع ظعع(طععص )ور هه طع هاطعتر ۳طنمط 1و

 ۲0 زار هام[ جهت ومعهها ۲1016, ظ4ط (ظعع6 جعاف 2۳6 10۲۲0۵۵-

 هاو ستمفع ۲60 ده هجوم( اه عطع ظن 110160 ۷ 6

 18 ۳2:اور 136 8۳و 26 (طع ص0 مع هصع 1۲5, ه۶ 46 ۵0-

 وادا (هاننواگهصعصب هوهص ۲556, 8۰ 2200-23 [0), 6 0

 26 (ظ6 طععنمونعع ۵ عممطعع (جنممآیمصعصا مععوعص 206, 8, 10۵-4۲0)



111 1 ۲1010110۰ 

 1۲6 65۶ ۷28 6۵8۵00960 1ط ۸۰۲۲, 680 (>ع ۸۰ 1. 1281--2), 6

 966080 زره طع (هالمسزهع ۷عجتر ۳طنمط عو (ظع 1296 ۵۲ ایج

 ۸ضناط0۲5 ۱(, ص4 عطع ۲۳۷۵ (هوعنطع نعمت ابو ۷۱6۵ 3۶ ۶

 هان(طهصانع ههاعهاع عج طنف ميوه ۵۶ طنوع طنمو۲2+۵07,

 ۱۷۲۵ ۳عع]۲ و60 طب طع هیاطمعع ه۶ 36 1۲۷-70۳۸۰ وج6ز

 200 ۳6 ۵۵2۵/4 اهن هما اه رهام دص طنف ازم

 عدد ۵ ما ظیاطمع ماهان 64 ذه 6 مع 2 00۳264, ۲

 ۱۷۵68 6 ۱۷۲۵۵6 (ه هی 1۳. 1809) (طع »70 199. زص ندعوانم»

 20 ۵۲ ۷6۶ طععص ععونن۲64 طب (طع ظناطانه(طفوابع ۱۱۵۵۱۵۵۵16, هم

 202108260 عععماصت ه۶ اطعنع یمصهاعصاع هه (ظ6۲6۵۲0۲6ر ۷16 0۳0۰

 مزه ظع عنبعص اص (طذق 66۰,

 18 36 709/0۵0/1: ۲۱6 ظناحم۲ عجبو (طقع طنع موع

 ۵16و (2۰. ۱۷200 116-1 هه طنو مهو[606۳2169) 16612760 ۶

 ؟طهعط (طع عععنواو ۵۶ طع ج۳۷ ۵ ظ220040 0

 (طع یعجعملناابع6 اه جمع ین ۵۲ ۱۷هما 7۸24 0۶ 0

 (2. 6. 200,000 75»04)ر 0 02۲6 ۵۶ طنع هو مهنل زصعم عطع وحح

 مهننها 1:عمعصر هه (طقع لینصع (طع عج ۷ععصو ۵۲ ۹۸1۵ ۵0-

 زره و 20هتصتو(۲2(زمه ظع 20 2هصصهوع60 2 وای 0۶ ۲۱۷۵۰ ۵

 110726 ۷۵(  هجنالتمص ههسع) هستن بوم :هواا7 3۶ ۷

 ه۶ طنو ۳مورد هههفاع۲. *ظلطمهدوط 6 هتجو عموم 0۵ 21, 5

 136 ظناطمتر ۰1826 0696 ۰327268 ۰ ظ256]عوکر 2801 ظ2۵/ 6

 مدعزو6ه66 ۵۶ طع جطو۲عصصهمازمهع4 ههلهمعع ۳7هو هصانتها۲ علوم

 290 86ماتور ] 6۷6:(ظ۱]6عوو ههتعع60 ۵ مدج (طنع ءبصحر هنصصوا#

 ره نتلعع و عج هه و6 عصفق هصمحص» هک حر مملو عمه هوم

 یا دهه40 عع:20نطع ووانهطاطاعو زط 1296 ۷۲6۲۵۵۵9۰۲ ظ۶ طنو

 (1۳06ر 2ععمهتلئصه و هاب ظباطمتو و(ه6ه6هار 2 وان ۶

 همون وبه هم عطقب 0عهصعصه060 ۵۶ طنص ۷و

 0ع و طنص عمه طع 1:عهوانتلر 224 ظع 0۳۵0۵۵960 ۵0 56۲ 6

 هعجنهو(ب هطع هاطعر هدصعم0همنعع طنع هاقتصص هص عطع 1:عحوستر زص

 عموعن1ععانوص ۶ زلف هلالعع60 هاعتص هص طنصت طهنهع 2 ۰

 ۲1و هصعصتعور عمعنصحع اطقع طب اطنع هعهصع ظع هصنوطا 6

 (هع نم طعم 1عونوصع0 10۲ طنصحم 2 ههعع 10۳8۵12860 2 (۳ععط

 هادنص هوهنصو طنهحر 0ععاععنوه 32۶ 1ط ۸۵. ۲۲۰ 669 (ح ۸۰1). 1270-1)»,

 عظ26 رو 6۳۷۵1۷۵ ععصو نزهاموار 2 مهصصتوفمم وعم ۵ 0



۲۲ 1۳01۲۰ 2 

 6۵ یععصتصع طنع عععمیصاف ظ20 10980 ظ26 ظع 0۲7۰0 250 5

 0۲ ع010 (۶۰2. ۰۷۵ 220 2 ظق1[ هناانممق ۵۲ 22246) 0 3۶6 ۰

 ۳۲۵۲ (طنع 1ع8هنئر وهم هععووعتع60 اه طع هصجلنعع ۶ طو

 . ؟0عور 2 ظناطم۲ 0ععاهتعع (ظ26 ظع هو 06 ۲6500051016, 6

 ۷۲۲01۱6 هجا ظ20 طععع 1ه۷ع01(9ع2060 ع۶0۲ع ظط494 24 طع

 عطر ص0 ۵12 تان منا ییيمانامهاقر 50 126 6

 ۲6661۷60 2 ۳6۷۵۲۵0 مه طع طعنصع جص0 تجهو وعص( طوماع 40 طو

 20۷6۲۵ عصار هم ظق . (طععع .هععص عج . طیتطعت اصعتحیعاتمص

 هوجنوفع طنص زص (طنع عووعع ابصانآ 46 ععععص ۲۵۷1۷۵1 ۵۶ طنو

 ه10 "دص0 طهعهاععع هقععع. طلمسر طم»عنعتر و4 28 طععم

 ۳وصاو .مهوایه060 طقع ۰۵12 هتاناه 20 جعبه 0

 ععفط 40 طع عصصمص هک طنع 068611 20 ۲1۱60 16 اه ظ1ع ۰

 ضخامت[ طنع انصهع ظاطهوق وعصع 2 1ععوعع جعص»۲ ههعط9 2

 ته عطع یصصعص0 ه۶ طنو :ماطعع 2[۱۷جعات 1 طصانعر ۳16 6

 طنوصوع1[ وع مایع هه ج طبصنصهع-عدعمع0نازمه 0۳۵۲06 6 1۵6۲-

 ینهعاءعو ه۶ ظععط040ر ۷ذونانطع 1:انار ۱۷[هوانار 220 ۳6۸66 5

 ۴یاطاطح زص دونه میم طع 727 ظع 2160 10۲ 2 ۳۳۱6 7 6

 ۷ز]اهعع ه۶ 1۳2۲۲ ظعلعر ظعصعع ظع به ههماع ۱۵۳72۵۲05 ظوعط-

 120, وعجلنصع طع اطلاع ۵۶ طنع [0110 یو 40 زمنصه طنع 65

 هدر  هطلم های ظباطمت جتععع060 طنصح 8۵ ههقاعع 66 ظ6666-

 521۲۲ 27 هصوهصص صاف 1و۲ هععمصعم026تمص جص8 یمصصصصتو92712(. 1 طلو

 72 2 (طع اطععنعصتصع هک (طع هصمصط ه۶ طفزدط,ر ۸. ۲1. 680 (>

(1281 ,16 06۵96۲ 

 رو 1۳6 ۷ درب ها2 انامو عجب مه (طع مت

 عضو ۲هز 1۷۵1-091 ۳6۷۱۷۵0 طع ۵10 هطقعععر هه0 ۸294 4

 ۵هعع ۳06۲60 ج هنصجاطعت هک طنف هرم هو ؟0الم»۲ ۹۵12 0-م

 2820 18۸۷6و(وه6ع هطف هجا. طعم هت۲عهمم0اعء طنص ها

 280 181018860 طنص ۵۶ ظاخوهو ه۳06۲5. ۰1 ۲۳6۵1۱260", 5

 ٩۸140 1-]لصر طب طعم هجا ت7هم یعتنمانور طقب (طع واهع

 26۵6 ۵۶ ۳6 از660 یعومصق ظ20 )000660 2 0ععو 1۳م ۲عععتمص

 هم اطع طنصع و هصنعهر ص0 طعع (طع 0عصهص0 10۲ 43696 ۲ع۵)-

 لدعع سهم هفت جص یعمنقع 10۲ هاطهنمنهع (طع هصمجعم

 ۵۲۵0960 4۵ 62166 [۳۵قم ظهور ۳ه1(ظ ۳طنمط هجمم هر هو ۲۳67

 1۳0281860ر 36 ۳2۲۵-(ههاعف اه حر ظمابعع ۷۷6۲6 811۱60. 10 6
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 طعزعار ] ععمصممصا60 6 یصههنوونمهمعو عمه 116846 40 2

 080, سن ۲ 22060 هاب 6۵ طعص به طنصطع 2( ۵۵ ص

 1۳۶۲ 0۲96 220 ۳عهعنار و010 20 وز ۷6ر عمنمبفو و۱۵۵6 0

 6(۵12ر هلماطعقر دص0 ذص طمع هتهوطنمع اطفع 1 20 ننطعع

 18۳6۲1660 ۵ هعوننت«لر لمس 4۵ هاعمعناو ۵۲ عهومعع 20 62۳۳۵6۵۰

 ۱۷۵۲6, هوعاطع تن( طب 6واهعور ظانععور طاق, 912۷عور «2446ر

 2820 ره وهم 6۲۵۲۲ هام ۵ ستطنعط ماگ ع 2۵۱60 (ظ6 ههصع

 ۵۲ ۳۵۵6۲۲... [ظ6۳عهاع 11 وه مه 0عمامنهاتمم 1ه زانصع

 26 1۲ 8۳62۲66۲ وه هصبعط هع ه عنصعاع 22۳۸م ودمن۱4 6 ممه

 12 ۳۶ مهوععوقتمص 1 وطماب18 ظع ظ610 4۵ ععع0ابه6 2۵0 ۰

 * ۷ عمار ۱ظم هو اه ها0عهعصعع هه 6 1692, ۵

 50 820۷60 3۲ یمهمووقتمم هه یوم طه ظع 6۵۱۱0 ۶

 موانع طنع 2۱عه028ع6عر طبع وهدوطب 162۷6 ۵۶ جاهوعصعع حص0

 [011009۷60 88هع ۵ ظععط040, مف طنفع هه )6۲۶ ۶6 ۵

 و۲626 26و طقص هص۲# هصع 6]وع زط نوع ۲۵۲6 ۵6 ز 0

 ۲326 46 کنصع هصنعط( ظع ناعمعع0ر هص0 (طنع ۳0۵۵۱69086 ۶

 ۵106 6 0۵۲2۵۷۵۱۱60, ۳و6 ه۶ جلل ظع عمود 0:6ظ هل 6

 ۷عوعهاو ۵۶ عم10 عمه هنابعع عصهف 21 4۳6 زع7عاو 220 :عمتمایو

 و[0865 ۷/۲16 ۷۷۵۲۵6 ره طنع ظماعع ج0 زص (طع طمایععو ۶ طنع هطثلح

 1۳عصر 220 ععوعصاع0 طعص 10 ۸اطهو اعطقص ز (طعص ظ6 0)2

 عع۲(هنص هماطاعع 220 0 4 6۵۵9606066 0۲ 06۴8٩088

 ۲۵0 :عنوع عمه (طعص هم 127ع6ع 2 مهم جو موووتاط1ع, ۷۷/68 ۶ 0

 0۲۲0۱۷۶ 211 ۱۵ ۵ مهععنطاعر هم0 مصدوم 1عطماو 6

 ۶20 ۳62636۵ 1۲دزدالار ظ6ع 102060 دو هل 4طع زعسهاور هاماطنصعر

 ها88 هه ۷عووعلو ۵۶ و۵10 ج0 و76 طن(ط ظع 1668860 ۵۴

 ۵۲ 16 1عنطوعتو 2عععماعصعع جص0 ۳۷6۵ هد هذط هوم ۲۵ ۶

 ظنعص. "۰ ۷۲ وهم جا (طععع (طنصوف 010 مع حصمصع 4۵ هجع عصط

 28۲6 ۵۶ 6 ینصفق ۸۳طنعط هی هناطمت توقف جعمنع60 ۶ طمننصع

 عهجاط627216ر طنف طظ:م(طععو ه0۵ععو ظ20 2 صصمقع جد معما نهللتقح

 ۲1۷6 60ععغر 220 ظطفو کطهص ۳06۲60 26 1 هود 1 ۸

 280 ۷ هز۷-01یلاع قطعا مع هذط هام موعحا ه88قعتو

 4۵0 ظ2عظ020 ره هع0عع ۸۵ 1ع0اع ۶۵ 6۳6 عجعجععف سان ۸۱4 0

 )68 ؟1-۸6[ملناع تهف ونرووموع0 4م 276 ۵۵۲۵0. ۸۱4 0م

 ۱729۵ وانطز 66۲60 6۵ زمانه یمصقمصعصع ذه طنع طمبوعع ۷۳۱6 6



 1۲1۲ ۳0۵۰ ار[

 ۳عهوفان۲عادیماعو ناتوان طعتع نتععار ۵: اتنهه طنف مصق عمه

 96۳۷20۵65 2۳0 هنوعتعع او هوم (ظع ۰ 2۵۷6و 0۶ طنع هن07عم

 2020 1نصف[011ع ۱۷۵ ۱۷۵۲۵ ۵۵۲1۵4 ده 2 ههااععع 7ظ6ط ۶ 0

 طالع ده ظقعط0240. ۳10 نطق مت طعتع جهت ۲۲۳۵۸۵6 0۴ ۵

 (۳عهوان۲6ر طعم و6260 6 هجوم جص0 هاطعع 12:16 0

 ۵۷۲6۲ ظع امصطعر جمع ملل ویمط طعوتاب۲ع جه0 ۷عوعهاو جو 67

 10به زره 6ظ6 ءمااعععر 290 67عم واعظ هاماطعقر 1۵۵0 220 0:۵1 چو

 عطر 10080 رم ٩۸۱2 تنم و طمابوعر 1۳۵ ۲۱6۲ ۶7

 طنعص عم اطع 9هدجعن-)[نوعصصکر یدطزیانمع طنص اطمبعطمب 0

 ماهر وهم هک دههنوصتاب. ۴زصهلارر وععنوه طه( ۵۲18۵8 6

 ۱728 0 6 وواع6260 هاب ۵ طئصر طعم 6۳۲۲۵۵0 1۵ 52

 طقص ۲۵ 6۵۵۲۲ عن م۳۵عععلنهوع. ظع (طنع زایصعاا۲6 ج ظانصص-

 طه ۲ عطع )۷ممعما مننصعع 20 ۳۵«عوععور هووع«1211 5

 ط:هاهعع اهنهوت هفت, هه طع ۲زوعموع ظاناهوطابم طقااتص

 (۸292 5 12۷00۲16 6[1)ر عصصع 10۳۳22۲0 مو مع ظااطمو اهعع

 ط216 همه طعهوع0 هص اطعنع 69060 18ععو 21 ظع هو 6

 5۵2۲60 1۳م ؟نعطعع متصتوطومعصع ج0 ۷یعهزمهز عظ0 مجد 1 ابو

 12, 5224188 4م 2۵۰۳۲, 680 (>> ۸۵۰۲۰ 66)1. 17, 1281) 84

 ۱۳۲25 06۲90۵2060 6۵ وع طتصح ۶۳۵6 ۳۵8 نومص 288 ۰

 ۲۱6۲6 عصو 36 ۵۲۲۳۵۱۷6 (6ه(هنص60 اه (ط6 7 26/2۵101104

 ۲6 1و مجانهاع0 جو (مالمسو زص عطف هاطعع ص160 ۳6۵6196 6-

,۷6 ۱۵۵60 

 2[1۷ز 1۷۲11-001 ج0 طنع 6۵-ع0ز امور 27ص 121160 ۲۵ ۲

 207 6۷106۵66 ره یانوممزم هک 46 طهجوهاععف هظععععو هنمنوطا #۲

 (طعص ههعنصع( ۸۱2 110-1 ۸4 1۷/هلنام هم اطهنمع هلجن۵ طقغ

 61۲ تمفانموم۲ ۵64 یادصمنعو هصنوط( معما ععمنا مص طعتع

 0۲9۷۵ ظ6205ر طعوقص 1م عجعس طعتت [متصعع هعمنععاتومف دوجنصعا

 طه هو 1۵0 طنع 2ا]عع60 زهزوابعو هه مععوموه0عمعع زط مع

 هنااهصف ۵۲ ظو»و( هه گوعاقب 19و طنفو هم هفت هناطوصعم

 یعتاهتص همتا طعزو(نوصور مصر طعذمع زه9و(۳6۲60 طعم

 هو ۵ ۳226 طعم وهم ءجر [0۱۱۵۷6۵ مطفوق اکطقص و کطقح

 21042 ۵ هو طعم ۳ صعل-بو هطقععع 06۲۵۲6 19. ۲۱6 ۵

 ۸1 1-1اه ۵ ظع ه:مدوطع 0 عطع مدل مصور, و اطقف 6

 2۵181۳6 6 عهج(۲0۵۲60 1۵ طنک 2060565ر ۱۷0, 0۱۷6۷6۲۱ 8
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2111 1۲ ۲ ۱۵1۱1۰ 

 4۲6  :عواناقف ۵ ویعط هه هجوم 1۵ )۵۵96 ۷عور 50۲0۷6 0

 وعهس۲ع طنع 0عععمانوه 2 ظعهط020, هصر 1 ممووتاطاقر ۸۵ یمصصح

 مععع طنع هععفطر ونصعع طع ظ20 مم 1مجوعت جص» .هووعووامهو ۲

 ؟وج طعص 6۵ ماه46۲ ]طبع (طع» !ععوغ طنص عج حاطمبت جد هصمجاح

 18 ۳2۵041, مداانهع ه۶ ظاطذوقو ههووهموهو 0ظ ۷۵۲10۵5 0۲6

 اهجاور هطناع طعم همه ۲۵ عمجعمعا هد هدعع ههجنصعف طنص

 200 1۵ ویا [21856 ۳16۵عوععف ۵ وابمجمع زا 1 2م

 (طع»ب عمه ییععنص قعحط یدعو ساطمص ۹۸12 0-13( 0

 عهجمآم 7۵0 اوج هم مانهع ۱6 ظع 0696۲6 ۳1065, 2ص4ر

 مهتاب اهر طاهر هاب هو (طعهاقر اهم طعمه ۵ 6

 6۷106866 ده هنمجم۲ ۵۶ ۲61 ۰

 ] ظ6 همانا عمو ۷۵۲۵ جو (هالمسهو, اه (طع طعوتمصنصع ۵۶ طلوع

 ۷6۵۲ (۵.۳, 680 >ح 21 128 1), هه طع 1عمط ۵۶ ص۲

 (2.2. 21-)[هلناع هجسرفطنع ظدو طدو)ر نووعمزمصف ظق0 :ماععصم ها

 ههصهصوفا 6 و مانهص 2۸۳/۲ور ههع 02۳۲ طعنه 62060 ۷

 ونصون-۸مفطوحت هه حج هیصحاطعع ه۶ ه9ع 1 ت:انوط ۵/۳۸ ۸4۱946و

 [هوع(طع هذاط 154 ۰ ۷ هطمصصهر ۸22۸۲ مه 496 ظعواطوو ۶ ۵

 220 ظهر هطناع (طع هاطعع جدا تهوع 160 ۲ 221

 1۷-21[دصواتع مر -زناص هل ص هعصقلناطکر صمسع عع 21-66,

 ۷۲۵0 ۳۷جهق هعادنهلل»۲ دانه هلو (طمقع 1جص05 26 طع نهصع طعم

 هانع ضبط یمهصمذع0 طنع (:عهانوع ۸ (طنع زاصءااب۲6 و

 هوصصع 126 ج :ععنصعصع ه۲ ظقح۲ل 1:اعور 2 هصصجصت ۵۶ 6

 ور مانهص هر 166 هعمج 6 ۳مطه(عور 240 62660 ؟۸قب

 220 ۸ ن 1-ناهر هو 2 ميعینانمهمهت هعهعنتعر هص0 ذط 2

 ۷16۱۷ 1۵0 هعءءادنهندع (طعنع معمانمهور وعصع حج ههاطحععع40۲ 0

 (طعصر 1هاذاتمو همون مفطوفع هه ظصل۲ ٩12 60 عن عن

 1)2ععنهصعع 10 ظطدوفم ظع (طنو ههعوعهصعع۲ 120۵6۵60 1 6

 زانو هلعع طب ظق0 وایو621060 2 96۷6۲۵ 01624 24 (طع طقصفو

 ه۶ 161-21 220 طنو [0۱۱0۳۷هتور 67 ۲6۵۵:۷6۵۵ (طنو متوجموهت جم

 ۸۵: هاز عمه طب اطفال, هه هل ؟1و4 عج

 طنف هماطعع هذط (ظع هصطعمعع0مع ۵ ظعع040ر ۷۵۵۵66 6 ۵۵

 وعظ/6 هه 4۵ ظطقوق ذط (طع یمصومجم»# 0۲ 6۶۴۵1

 ۲ع(هنههو ۵۲۹ 1-مب ۲2ماهه 020۲و ۷۰۲6 ۵

 هو (طع "۲ننتفط یو هه هو قنصونع--ضفطوحع طرز ط6 ۱0۸1



11 1 501] 110۷۰ 1,111 

 50۷6۲عنوطر 28 هی ظسعطمع جلعم ۳66۵:۷60۵ جموتهاطهانمص جفت

 ۲6۱۷۵۲0 10۲ طنع و6۳۷زععو ره 1 عک ۰

 ۸۶ 1۳6 طهونمصنعع هک طع هصمصاط ه۲ ات 1-1ذززهم ۸۵. ۲۲, 0

 (>ع 1۷۲2۲6 13ر 1282) هاب ظبطم۲ وعب ها 10۲ ظع ظم»۲جا یصو

 . (هعم 1۱۵62160 ج4 عصعقص) زه طع همهصمجصزم ۵۲ 36 ۹

 ۱۷۲۸0 20 طععص وهم 1۵ ظععط020 0 طعنصع طنص (طناطعع, مع

 ۳هوونطع (طع مجوع ۶ ظع202920ر هععت ۲ههصعهص هو ظع

 ۵۶ ظع هاطهب۲عصصعمانههع0 هصمصاط (> ظ)] 1, 1282), ظع ۷2 ۶

 طور و6 0۶ ظاهوقو یینعنور هطم اهکمعصصع4 طنصح طعم مو

 ۲6 هتعبزمبف حب طب 50۷6هنعصر هجا ه۶ هطع علعهمهوو

 ه۶ 4طع هطقعوعع طمدهطغ هيدنصعع طنص طم طنع 0602610۲5ر ص0

 ۳020۷60 طب طع ۳عع۳عوعجاهانوصو ۵۶ طنو عمو 26 یدتار 0

 690۱۷60 ومص طنص عنئا هه عواهاععر ج0 ظ20 6۱ع2ع60 طنو

 0ع۵6۵0عمعو مه هطع طمععهع 1۵ هان طعم ظ20 طععص مو

 وزو960. طبع ه۲ع ظع ۳ع2عظ60 اطع هتهلاو ه۶ ۲۱22028 ظع ۷

 طنصع و هههععهمعهبو طعععمنصع طن(طعع عص0 (طن(طععر 8086 8۵

 ۱7۵۵6 (طنف ج۳۲6۵0عر جانب هد هصاعبنهه (طع ها7, ۶ ۵

 ۲826 ظطةوع ظع0 0نع0 هم هطع بهر جت هتطعص اطع ههانتاتو

 ۵۵6 طنصص ۳ذ(ط عمه هعسو هععت 202020. 1۵0 427: ۲

 136 هلنعع هماطاععر تنط طع ظعزهمو 290 12:عو ه۶ 1ظع (0اتلار

 560 هان 10۲ ۲27492 0 60096 2 واتعععوو0۲ ۵ ۶ ۰

 5و6 ۵۶ اطع هماطاعقر ره عصعع0 اه هماعاطزهصع ص0 هصزومطنعع

 322166۲5ر 0661060 طقف اه طععع هطعصعع0 هنعهنصو(20665 1 2۵

 1060601681 ۵0 ۳عاعهوع مع ظناطمتر مع هم جام طنصح 0 0۲0-

 6660 10 2:هعطحر 50 ظع ۳2هو عععنع 0621260 2 ۰

 18 2 و0۲۶ ۷ ظذ]6ر ۳0۷6۷6۲, 1269568861۲5 2۳11۷60 10 2

 286 2عععووتمص ام طع هطعمعع ه۶ گداعفص ظجصع0 1216002« !)

 1) 1۳6 ه0نامتو ۳26۸ ۷ هجمصصع4پ اه هد 1موع همع هص 0. الناز ۶ 6

 ۳هعنعص 1ع00جهاتمصو وطم۱۲5و مع طع هز0۵ه6ع ۵۲۰5۵۷6۲۵ یموصاههممزهن طنع(0۲125و

 32۵(هطاب (طع مصهصتعص ۴دز(مص (۳تظم ۳ماع همت ۸. ۲۲, )۵5) هه طع ۸بداطندص

 هطعههماعتع هدر (0.۸: 11, 732) هص0 گندم 6-4ع هجصح4 20-انزوصوعط 1

 (4. ۸۵. ۲, 7وو)ب (ط26 1216447 مع ۱۱۱604۲ (ع 0 ذصط ۳اطنعطه (ظع دعصع عمو

 زط هصعحر ظعنعنعص طنع(هزمع) زو 4۵6 6ه۳۲ععا متمصصمتعاتمص, ظع زو ععتهاار 0

 ۱0 2۷۲6 ۲66۵۱۷۵۵ 16 دمصع هع ظطصمح0 هطعع طع هصطوعع4 اعاقصو طنع احص

 1ههط۳(-02۲04( هعونوصع هصماطعع :عععمص. ۲115 وطم۲۶ :عنوص 1عع(60 مصار عمه 1 هاجعجصح

 26و ۸۰۲, 681 1۵ ]۳402 و 26 ۸۵, ۲۲, 683 (> ۱۷۵۲ 6 1282 40 ۸عدد[ 10 1284)



۷ 11 101۵۰ 

 (ه:۵(طع۲ ۵۲ ۸۵9 2ص0 6۷6۵۵ دمو ۲ 11 نا عک) 2084 ۶

 )مه یوانزاب هک ؟هق0-م ۸۵ انار اهن ظع4 طععص

 ۵۳06۲60 طب (طع صعس اغهع هو عممص جو ظع ظ20 2662060 6

 (طعمصع. ظدععمتلنمعا ۲# هم 52۲02۷, 9262۲ 5, ۸۵. ۲[, 681 (دج ۷

 15ر 1282) ظ6 وع هد ۳ذ(ط 4۳6 هههعوعمعیور هه هج )6

 12۷ عععظع0 طعم موها عصر 1 ۸۳86۵12ر 201 ۵

 ۲۳6 هست و۵۷67هنهه (طعععع 1۵ ظ۱ع-12عطر 136 50۲ ۷ ۱۵

 ه۲ 1۳6 ۷ممعهاور و2660 1ص 46 ۲۵۴۵۵ ۵ ۸02 )40,

 2 ع۳عها 07۳2/4 ۷هف طعم 20062060 ۵۷ ملا (طع مزههع 0

 20۵1و, 200 1ععانصع هنصع لدبع, ۵م (ظع یمجعابعتمم ه؟ (ظع 2و

 2۳0 6)هنئصعر (طع 6۳ 20۷۵۲۵۵۲۵ ۷۵۲۵6 2۵۵01۵464 ۵ ۶6

 ۷۵۲زمانف ۳۵ هممم هه نوار هه هم مت جااطمو 0(۳۵لر

 ۱۷۲۵ 6هز۵ ۲۵۵ 6طع ووعمنهآ 2۷0۲ ها 66 6۳۷ 16108, ۷۰۲۵ هو 0

 ۴: هعقصحر 1222۵02۳۵0, 1۳۵و, ههص ج0 ۸ طعطکرز ده 2990-

 ]نهار هص0 ظعنع نصمع زص یوزدمعنمم سزط (طع 561ز 9 ۰

 ظ۲[زو ومص ۳۸۲ص ۳ععع۷۵۵0 ننه ظحاععر اموبا هم ۲۳۱ 6

 میت ظناطمعر ؟۸۱2 نه 1-اناص ۸4 ۷[هلناعر 2و عنبعص طنو ۵10 عم-

 ۷۵۲۵۸8۵۵۵6 ۵۶ ظععط0204 (۳6 هیدن هک سطنط طقفر ونطعع و

 لنوهصاعوهار (هللعم هم عوتعه 0نوم۳06۲) حصر 20۱6۲ 6۵ ۷ذصع

 2۵ ۵6مانف هام هک ؟ظع هوس کنصع و 2۷0۲۲, ۷25 ۵۳06۲6 0

 ۵۲۵6660 ؟طنطع هسهزطما ۲( ۰

 1۲6 معس نصعر ظجصح0 12۵0۸, 72و حلوم 0۳8860(10 ۶ طع

 2ا02ماعو ۵۶ ۱۷هز۷-001تزاء هه طنع مععتوهصع هو ۰۸۱2 00-1 5

 2۲۵۵6۲6۲ 220 مهووعووتمحقر هه 1627860 طق6 هم متانمع ۶

 (ظع ویصف وم هاهتجنصع0 20 (0دع0 زنک سهب هام )6 1۳ معزهل

 ] عووانعلر طابغ (ظ2۲ هل ظ20 طععم ۲6۵۵60 0۷ ۲۶ ۰

 ۲۲6 ۳6۲6۲0۲6 0۳06۲60 426 (ع ع:عهع ههاطاعع وئهزهو 290 ۵9

 وطاب1۵ 1ج۷عوازودغع (ظ6 26۲6۲ !)ر هم ههعجصطنا6ع یمیو60 ۹۸۵۱۵ ۵ -

 1) ۸ ؟نااعع هععونصا ۵۲ اطنع (هصعهعاتمهو 20 ۵۲ 36 دهدص014(1 ۱۵۱۳م 6 6

 ۲۱۷21 ند۳اذعع هک (طع دوری هج4 هز0۱6 و عنبهص صط (طع ۳۵۸۵۹۸

 760671 (50001, 06۶. 2و ۶ 316), 1۳ هدنوتمدآ ۳هونمص ه۲ اطع مدعوم#

 1و 16604 طب (ظع ع0نامع ۵۲ اطنف هاتف مج 0۵. 1۸۷۲۱۷ ۵۲ (ظع ۳عیوزوص 194۲0

 دهانه 20 ۵2/۰ ظ۳صدصک کطفطکصم 36 ۷166 هک گدافص ۸جصمع4 1۵664۲ ۵

 او ۳۳۵اععا گطفصعن 1۲-0( 1-36020تسهسم ۷۵۱۱6 هود درجه0 ۱۷هز۷4۵1-41عم

 ۱۷۳۲۵ 26008560 طنو 20۷هنومتل ها طمنصع منفمه64 ۸طفوفم 24 ۵۶ 46917۱6 ۷

 ۱۵ ۲۱4 طنصف61۲ 0۲ هل (طموع ۷۵۵ ۷6۲۵ ط 2 معنانمص ام عن۷6 ۲10ع»6ع هودنصف ۰



[1۲ 1501] 1۰ +۷ 

 185 جووعتاهص6و 0 ۵6 1۳و26, هه 36 50216 :عج ۵ 6

 و6( هد طعنع عمه05 220 «طعغ(عاور نطنعط 6۲6 ره 66 60۵۲96 ۶

 2 ندرت ۵۲ ۳7۵ 6۵۱66060 1هععتطع اه ج ۲6۵۶. ۷۷ طعم ۱۷2ز00]-

 . نزاع تهوع طرمیوط[ 060۲6 ظع ظنعع 2ص0 هفاعع0 0 ع۷6 جم

 2660096 0۶ طنع ۳۵عع60نهوعر ظع ۳2ک ۷۵۵016 10 وعع2اع 10۲ [62۳ر

 220 66 نوع (طع۳عابهوص ۵۳06۲60 (ظع۶6ع ؟طاصوف ۵ ۵

 10 1۲4-۸1۱20۳01 جم طقع رو 2001مو ظ6 و010 ۲6661۷6 2 ۲6۷7۵۲ر

 طانع ظع م۳2د760 42۶ 6ظع عمو ههنوط 06 لنوبزاطاب60 هصحمدوعا

 عطعع جوععوحاط160 26 66 51(, ظ16ظ ۷۵۵ 26607010217 6۰

 ظهحهدعوو( 9ع ه8عه ه۶ 12ز۵11[1-001 ۱۷۵۲6 1۵۵۵0 دمصع

 دواعام یجادتصعنعع (هلنععصحصع 2ه4 ههصاباعافر و0896 ۳۲۱۲66۵ زه

 ۷61109۷ هه ۲6۵ هو معوعتر هاطععع هه مزعععع ه۶ انموو ۰

 ]۲6 ۱۷۵»عماو 2۲6 ۷6۲ 62: ۵ مهار 200 هه مع

 و۵88 2۷6 86۲60 0ع20ط هج هدووتئمه ه۶ عطف ۲۱۳6. 6

 ]۵[۷وعم] وههاطودنهعو 20 561065 (2۵2۵ هه 60215102 8)ر ع۲

 هو6ع(نمع (طععع (ملنوصهصقر 0۳06۲6۵ (ط6مج 60 6 5021660 1 ۷۵465

 ۷۲۱۷۸۵۵ هانار 2ه0 1۳6 726۲ ۵0۵060 عمص (طعص 40 6 عن 76ط 0

 01۳181 ۲۵ ۱۷2ز1-001[تااعم و۵ 26 جت هل ه8عع طعم هصنوصع

 20ووعفع هصنعطع هععصع هم طنصصم ۲۱6 ۳6۲۵960 40 لعزهاع (طع 0۳26,

 280 طنع :عکابعحا زاص 1961[ موقع طعتت هاومتتمهع جم0 هو

 1۳36 ءعانوع ه۶ طنع اه0هئوعر 10۲ 4۳6 ۱۷۵۵عهاقر مهج91۵ 660 2۶

 ظع ۳۷2و وانت ۵۲ ۷۱۲6۵6۲۵[ 0۳06۲60 طنصص 0 6 28060 ۲

 ۲0 طنع هجعصتعف ۵ ظع ما 4۵ 0عجط طب عصب

 و وممع جو ۱۲2ز 00 1۷-1[ن]1ع و یمجعصصع(زمط 662806 1690۷78,

 . 9ع الامعهما وهالنععع طععهص 1م عمنع زره مع دل 10۳عنممو

 *11عع (طع (طنتفا۲ زط وعجتط ه 72۵6۲ ۵۲ طع ونعاع راه عج

 ه۶ طعجلاطختر هاعصمتءتمع ۵۲ طنع ۱م. مد جانم 6565

 6 هبووآع ته تم هج هزطنص نه چو 1۵ ظع(ع۲ ع

 وطمات10 ۲26 027 1۳ ۳15 206 0۲ ۷6۵۵62۵۵6, 10۲ ۶6 ۵

 ظوا# هجم۲ع (طعح ۲۳76۵۵۲ ۷عهعج 610۲6 ظع 220 طنع ۳۵۲۳۱6۶۲ 0

 92۷60 طنع هعصع صقص جمع همعملنصع یلعصتامر 2و4 ۴

 51066 طعم 6 20 :عنعمع0 هماطنصع طب هبذآ 0۲ جا ۳۶ 0

 (ط6 20 0096 طنص. ۲ ۳۲2و مع( هنصنوط( طعم 6۲66 ۱۲۵۵

 عهآو هه6۲۳60 96 68۲ ۷۷۲۵۲۶ ۷۸ز001-1۷[ ۵116 ۷28 ۳۵86۵60,



 سم نا نا ین تست تا ت یات 09

۰ 

 :۹*ِا 1۳۳۵۰

 هدونطو طعم طعم 20 ه۳لعف و 1ععو عانقع0 هبع طنص طقک

 ه1عظ6 وه (طقع (طع همعع هصنوطع 6 هعاطعع جون هم مه

 ۸6 ۵۵۲۲۵۱۷۰ 1۳36۵ قصر ۵۲ ۲۵096 ۲۳۵۵ ۱۷۲۵۲۵ 0۲6۹6۵

 26 طعم ظع4 هم( هه هصمبع طعفعع 40 ؟2عع (طعن۲ ۷عهو عج

 ه» 16۲ [0ع, ده جو طع هو 160 0۳۵5 جد هنصصطعع ۵۲ ع6۲90طکر

 ط06ط [ممعماو عمل ۷[ هوناصقصعر 61 روم طنصر عج ۷هنص لنصع

 ههع هصماطعع طه ؟طعنع ه۳هوهاع 4۵ ۳260 طنصصر ۲۵۲6 294 0

 طنعص ۸0۵ منعععور ده بهم ۳۵2964 هه 2ع موعانمهو ه۲ طنو

 8ع9ط. 1طعص طه هنعصعمصطع۲60 طنع طه دم وعج ج6 ۲

 طنو انصصط ۸۵0 جد 1ن8ععمع مستر طنع 620 40 204, طنع طحص01

 10 ؟1:4ور 2ص0 طنو 1006 4۵0 صور هطنلع مجمع طهدوطغ طنع 0828۷0۰

 10۲ 2 0۵0۳60 222427۶ هه هعمدوطع ز ۵ 120۳2, 9 طیف

 (:ههنع 6۲عمغ طع ؟هاامهنمهو 10-۵11 واههنم هم مو:

 * رم یر 0)علم 9 4212 7264 10925612 00۵616 و

 و2120, 0060 0۵ 296۳6056 014 0051 کج

 2۸۷و هنر 12720 0 1296 ۵ ۵0۵ 1۵ 1۵ 60 :

 71014 5۶ 002۳۵6 1 20 0زم 8 9ععاب ۲

 [هز 01-[بااعو مهتاوعصفو هم 0عع620هماعر ههحمهموعء طمع

 ۱۷6۲6 222۲ طعزعاتدصقر ۷6۲6 وعصا )مه ظاغنهعطر ۷۲۵۵۲6 6

 8۵66 طنع 126, 0۰ ظ2عظ020ر ۷۳6۲6 جو 5002 هو ۲67

 ۲6 ع2عور 6۲ ۳۷۵۲6 دعا انممص طب عطع نووناهعع هه 0

 ۵۲ و2090 4۵ هععلطر دلاعع تطن عطعنط ظ۵0زنعو 7۲عع نم

01۵۲۱6۵۰ ۳6 18 

 ۲۱6۲6 هه05 66 566080 ۲ 6 »2۵ ۳2عاد ۵۶ هاطنط 6 یمص-

 ۲6۵و 2۷6 طععم عنلعم 200۷۲6ر (طع اهعاب ه۷عها ۳6۵۳۵6۵ طعنمع

 (ظع 0عو:دیازمه مه ا۷هز 1-0۵1[ هلاعر ۳طنعط 2عع0۳نهع 1۵ 6

 ۵رسزکر 70سه ۲00« ماهعع هو ۷۷60۸ععلدر 6 هتعوطاط ۲

 ]9402 رو 2.۲۲. 681 (> ظنواعا 14ر 1282)ر هجا ومصع وزع ۶

 وع۷عم هصمصطع 60۲6 طع ععلط ه۲ 6 ظیاطمتر طنعط یصع

 هوا زره طع (هالمسهنمع ههصصع۲, ظع۲ 6 2عععوومط ۵ 12م

 102۲ ظ۰ ۳۲[ هغعاتر !عمسع هم هدافص ظاطصحلر جد ععععب ص۲

 2۲6۷ اه ع۷۲عمم طنص هص0 طنو هعوطع۲ ۸و9 ۰ )294 8.

 ۲1014عائیر _ هتطم هوونعع40 هم هناطوعونعمال 996۵6464 0 طع

 3۲۵۵6, ونمعع هطعصعح 12-1 (ط6 ۶4-5۵20 ج4 ۱روز ۲



[۲ ۲ ۴01] ۰ ۲/1 

 1218-۰۸12001 ۷۵۲۵ طع ومعهتهل 2۷0 :زاعو 220 1۳۷۹۲64 5

 ه کلفص ظطهحفر طعم دنا اهم طع 02۲60 ۶

 ظتوطاع. )۵۳6۵۷6۲ 1 هک وان :۱0هل ۵1:6۷6لر ده 5166 ۶

 هظع لنووعهعع همه عج ه۶ هز 001در طه هطدصحواح 0-11

 طع0 ممنومع60 خط. 1» ۲6 7ع2۲ ۸. ۲1. 681 (> ۸۵۰ 1). 1282 و)

 طعم ظععطقم عصب عمه عطا :هوهص 10 2020 0 ۲

 (ع۲6ر 6 ۲۵۷۱۷۵۵ طعم طعم هک همماطع221عصعح هطنعط ظ20 ععم

 ۸206 هعجنمع( ؟ظ1ق 1-انوع ذص طع :هنهص ۶ طنع [20067 ظ2وخر,

 280 ۳0666060 1۵م جععب جصف هعهصعصب طنع جهعصاع. 86 ۶

 عطعووعر ظاهر 1-انلو ظواعت (۵ه۲ ظوعطعت) تظم ظ20 ۳66۵۵1 0

 ظع هیجان هه ۵۳06۲60 طنو ۵0۲ ۲۵ 6 مع هد هو طع

 ۲۵20۰ ۸12 تن 1-1ناص هتجو ۳6201۲ ۲(119عوو60 290 ۷6۵۲۵0 2 ظفر

 2۵0 ۳و 210201:60 ۷ 2 ۷۵]عص۶ .ع2026مطر تنم 0۲۲۱۷ جیم

 طیف 06241. ۸مقط-1 ۵291 :02(عور 0976۷ 2 طنو 0621 7چم

 عجابوع0 اه۲# 2 علل مه طنع طمععع, ظ6 (طنع هو 1[ ۵۲7, 6۶ 0

 21 ۱۷ تعطقص هم (طع 4ط ۵۶ اند ۳3-1ژزور ۵. ۲1, 681 ۲) (حع ۷۲2۲6 کر

 1283)ر هه »عفو ط۲164 2 120712 اه (ظع 2۲۵۵0۵ ۰

 نو هعمطعس ظتاتص ط. هطجصعات 1۲10-1 ۳7هع جوممنه(60 طب دداعکم

 ظاجصص20 1۵ واتععع۵0 طنص هو وم۷6۲۵۵۲ ۲ 22۰

 ]16 1286 0۶ (طع :عصوحنمنصع هعهطععم ه۶ع (طنع زاابوازمادع

 1دصتازر هل ۵ هام 6۲۵ مایع 4م عجط طب ظعوطتم هو طنو

 2ععععوتمص مه طع اطتمصقر و وههصع۲اطهم ۵67۵۵۵0 6 56006 ۶

 (طنو ][ 06۲0۱6:00, هات 10۲ 6 ده (هصصجاتم» ۶ 4ظع ۲6۵06۲, 11

 ظع یاب ۱۱ 21111 ۰

۵ 0 5 10961002۲ ۷۲۱۵۵۵ 3112 0 4660009۶ 0۳ 4 

 41017: #0 ک زک 902.

 موقع ظناطمتف هعمطعر دعوت" 1۲-1( ۷[ هاوهصهصع0 ]۷۵ کر

 ۱۷72و دنصهع 46 12116۲ ۵۲:00 ه۶ (ظع :هنوص ه۶ ۲61هعا هص0 6

 6۵1۲6 هنعصو ه۶ طنع عمصق ۸29 جج0 110 قعر 26 و ۵ ۲

 1) 1۳نع هماعر عنبهح ذط اطع ۵۸۵۵۸-۵۵6 ۵6 20۳۹4-6۵4« 0

 ۱86 17۳7-4-707/2/0ویهزو 224 هلعم طو هلطنطعطدن( هص4 اطصع 1دهط:(-طد۳46و و

 2۳۵0طهاطا طع یمنع6ع مصوب طاتع 2 دنصاطعع هک هاطع طنعامءامصف ده طنموصماطهبع

 (ههانصع۲۵۸60 دط ظ016 و هک (طع مو ۵۶ ۵. 1 ۵۶ اطع ۳عیوتمص 1صاته0ءانهط) 6
 ۸۵. 1, 680و 290 ه۱ط675 ۸, 11۲, ۰



2-1 17۲۳۵010۰ 

 [0۲ 2 06۳۵0 ۵۲ هجا 22 ۷6۵۲8 (۸۰۳۲, 661-683 2: ۵1۰

 1263--1284), طمع ۳عزهصم )۷نوهنو(6۲ هه هجموا 1۵ 1(8۵6۵ها معومم

 2۲۳6۲ 1ظع عمق دناعت زطو ۳ععنه, ۲1و هجا, 190660, نم

 ۷28 ها09( هطو966]0ر 6عععع460 تبعم (طععع انهصتور 280 6060,

 طعوزعم ۲ع:وندر ظعنع انصهمع هص0 ع۲6 ۵۲ 18012 220 5۷۶۴۱۵, رو

 ۱۷۲6۵۱6۸ ۳2و وصمط (طقع طنع جناب زهعموصع هو عو1۳02060 26 ع

 11/92661* 0۲ 01, 7.6. 10,۵۵0 024۲7۶5: ۷۷۳۵۱۱6 طنع 020۳08۵۵8۵6 ۲

 0۳0668 200 هم ۵۲ 1۱62: ۵1طعر 0 طزو 26۵6۲051( ۵۳۷۵۲08 060,

 2۳6 2 12۷۵۷۵۲۱۸6 (طعهصع ۵۲ هجا ۲2۲ ۷۲۱۵۲۵۰ ۳1۵۵11۲, 2006۲ 2

 1116 ۵۶ طممماب۲ 20 ظ2)منهعفور ظع ۳۷2و مای ۵0 624 24 ۸2۲ (ه

 2:هزه-ابهعط ۵۲ ۵0۳2: 0۵زهه) ده (طع :هنوص هص0 طب 6 یه

 1220 0۶ ظعوطقص هد (طع هاط ۵۶ طه طهصرب ۸. ۲۲۰ 683 (ح (0660-

 ظع۲ 16, 1284). ۲1و [مابع زمدقر ۷2طت۵ر ۳۵۸:هزدالغطم ۱۷290 هم

 ظاخاطهاعر و۳۷ 2006۳۳۷۵۲08 و6۲60 6 عده (ج4عر ۷۵16 طو

 2۲۵۵1508 ؟ظلئر 46 ومم ه۶ 1 »7هزو ظعطف تن 1۲-1م 0, وطوصصوا"-

 ])(طر ۳72هک ای۶ 60 عج 2 1کقعطقح اه ۸۵, ۲۱. 688 (- ۸۵۰ 1۰ 1289),

 220 طنو (مصصاط 2116۳۷2۵۲05 662۵6 ج حاهعمع ه۶ مناوبزصحهع. 1۷2-

 1۳الر (طع هعم(طعت ۵۶ (طع ۹۸1۲ زایفع هه6ص10860ر 662806 0

 ۷1(ظ 2لمن(هازوص ۵۶ 36 62۲۶ ره «هووهونعصعع ه۲ )۶ ۴

 ۱۷۲۱0ظ ۷6نوطع0 .ومص طنصم 24 01604 2 4طع 690 0۶ (62۵۷-

 140 و :هتعوم ز سطنام هموار هد ظناطمتع ومور هق زاص طمع

 هههجع ۳ععع طعمنوطغ مع 11112 4۵ ظع1020, 200 6609۵660 مج

 (طع هنلعع طععع ظلا طع ومجق ۵۶ هطعهصوت 1-انله یه

 ربع 2212117۲۵ 7۵0 تهو 2 ۸۱62۵2. ۷۷ ۲6۵ 696 جانط0۲ ۶

 (36 7۳1/-*0- 17۷ هوی6 ۷۵۵ 18 120۳62 1ط ۸۵. ۲۲. 692 (> ٩۱۰

 1293) ظع ۷ذور(60 (طع مهصطع ۵۲ ۹طعصعت 1-ناور طنع طمطعت

 ۸12 1-1ن4ع ۹۸ [هلناع (مای ۲ مناطمع)ر هص0 (طعخع وعبعم ومصو

 1ه 4۳6 عصب ۵ طعم ز هه ظ6 وابه(عع رو ۱و

 908826 28666118 ۷6۲۵65 رط جانم یمهصومو60 زص یهصصعمصمجنمم

 0۶ (ظع۲ 520 1216 0۲ 2 هه هوم ۶ ۰

 همتی 1۳18-0 ۳۳اصر هصمطعع .ومص ۵۶ طعم ۰1-1218, 728

 ۳۵61۵860 هجع ه۶ 6 هصمو( 2ععهصجمانهطع0 هصعص ۵۶ طنو هععر حص0

 ۱۷289 2 و۳62۲ ۵2امع ۵ هصهعص هک 1ععصنصع ۶ جلال ه1عوو6:. 6

 ۱۷28 2۴۲1۱60 40 ۳۵ذکحر 46 هعیوطع۲ ه۲ ۱86 ۲۷۵/۸۹۵۸۵ ظاحا]-



 ]۲ 1 501۵۰, ۹9 ِك

 ؟۸۵9هو طصح0ر ومج ه۶ (طع 1عع( ؟۸ ظهور تملئوط ۷-21[ نوه 50-

 طنالعطم ص0 هم طنع ههزهه6 ۳7ز(ط (طنع 120, ۲۵0 ۷72و 0۷۵

 چو ۴5۵ 2۵۵--2۷۵/۵۵ ۵۵ 6 و276 6۲ 2 000۷۲۲ 0۶ 0

 04و ۵1 و010. هطع مع طنصح وع۷ع:۵] طاهر ۵0 6

 2260 جنعع ومصصع ه۶ طع صصموع ءه)عط:2160 ه۶ (طع تهلتحطعر

 وبه هف ۹۸0 1فط 2-2 هصاکصر ظاجص20 هجاصصکصم 70۳272ب

 646. ۲۱ع جلعم تعو جا 4۵ 0ع20ط ۲ ظتعطائادر 10 6

 0۶ ههتممو هعهیعهاتممع هنمدیعوطب هههنصعب طنعع ۳ ۵2

 ۲ جات 1۳12-1 1۷۲927 هک ج2 هه دونم ه۶ ص0

 ]۷[ ۵5۲2۷ الر جامع ه۶ 4ط6 604240-7-7۵۳2820هر 1 اطع طحمصط ۶

 ]00202 اثر 2۵. ۲۲, 685 (> ]ادا۲--عادعام 1286), تظاهر »ب۲ 2

 50۲28۵86 6010۵61016866, طنع ۷116, ۵2۵۵۰40-2۷۵0, 0

 ه» (طع ههوصع لحتر همناطعع طهنصع 2۳7276 0۶ (طع هاطععع 0624 ۰)۱

 ظهر ظمطقف تنم ۱۷[ هاوعصصممر ههم(طعع ومج ۵۶ طعهصعات 0-

 )اعم »ظ0 لدعنصع ظطغو2و هوم ۳7جدو عمت۲عصم۲ 0۶ 1ع(حطقص حص0

 ۲۳6 2۳626۲ 02۲ ۵01 ۹1:2 ؟ظزوصر 10160 2 ههععا لععط لدعنصع

 طلف [عاطععحو ۱۱[عهصع, ۴۱۶ ۳2و هوادار همون تصور جم

 ۵۵۲611عوف اه 6 وطع00نوع ۵۶ ۱۵۵0, ۸ ته بل نمود

 ه1 طنص فو ءمجنجنصع0 اه 6 1۲-7-7۸12 جیُمز (ظ01طد۲ 60.

60-66(۰ .00 

 (وع ه۶ عطع میوطاعبو ۵۶ هاع ظناطم۲ بدو 2۲۲160 1ه ۰

 671 (> ۸. )۰ 1272--3) ۵ طع هصتعمص ونک هطحراعح 520 -

 ]28 ۸ 1-[2زهصصن* 1ط:هطکصم طب هوم والی ایم 1۷ تاوهمصصم0

 ظ. 1-21[ ج20 ظ. هک ظحاعت اه. ۱۷[ توجصصم0 ظ. ۲اهصصاکوه جلح

 ] ناتهررهک عفط-کط8 کر 220 72۵ عنبهص اه طنص 2 00۳۷۲۷7 0۶ 0

 2و4 ۵01 ج01. 1 طنف هطمواعج علت 8-1()1-1-[[2 0001172 ۵

 ظع ۷۲0 ۳2و مع تهصعمجلر جن160 07 عطع طه )ادستئحر ده

 6۵8 ۷تاتهع 0 اعلقص 6هطقعهص کطقصر عص8 ومصعع ظنبص ۳60 01

 280 0۶ طنع هعواعنصعر هماطاعع جم 101۱07ععور اه ظ. ۲۲. 694 (>

 ظ. 1۲. 1294و )ر مع هنطنط انصع هوسدعو طع )۷مصعم] ووجس

 ۲61و ۵۲ ۳ععونه جطوص60»00 (طعتع هدنوتمهآ مجعجصمنعص ام ۴

 1) 1ظ69ع موناتهامعع هتع یاران ع4 طب طص 1ههطت(-طوت0( (ظ۵:ز6. 1[. 5

 ۸۳۵96 2070, 8. 780-77۵). 186 16۰ 0۲ 436 ندعوععع دط ودععانمص اف ع۲6» ۶

 (طع 1006 ۵۶ 0. 121 (بس) 0۶ ۲6 ۳6:51 ۵

4 



 تم یو

۴ 11 11301 ۰ 

 ه۶ (ظع 1 طموصصصععص (عنغطم 1۳6 هدمراط هصزمبع0 طنعط طمصما۴

 لدعنصع طنع 6(۱۱-نهصع ج0 4:60 ذه ۸. ۲۲۰722 (>ح ۸۰10۰ 1322) *)

 1[ طع صمعع اصن 1۲-0(ظ ۵۲ 2(1۸0۳ 6۵و90 وع۷ع7ه و

18 1 ۰ 

2۵2201 0 66۵ ۵0615 010 10461 0 ۷۷ 

۵60201 1۵61۱20 10 195 ۰ 

 16 ] تسدرهک (هصتات ۲۵۲۵ ص06۲ 4ظع ۱مضعماو یمهجموهط1ع رج

 7 عهلاطر واسه هه ندممههع ه؟ (هلعمغ 4م 096 ۲۱۵۱96 0

 (هع ۴۳2۲8۵661069 ) صههعع ظع ۸9و10 تهلتوطور هص0 هوم

 عصصنصهصع لمعفمعو 220 عمعمو ۳عوا6ه660 هطعتع هوو6صحاط1نعوز ۳16ر

 1166 4۳6 ۳ظ278۵6610عور (طع»ب 1۵0 ون00نهمل»ب 16 ۳معح 36۲ 50۷6۲۰

 مزوجو همی عمق هه عاصمقع هه. ۸0-1۱۵۳0۵۲1 5

 18 طنع 70۳2/04 ۲۵2( هو حاناطمع طم 060162160 2

 طمع 40 (طعصح ۳66۵:۷6۵۵ ج (طمدعحصح0 22۳42 ده عهاقر ۷۳۱1۱6 هم

 ههع هععوعتمص طعم 2و یصصع ۲۵ ظعع1020 ۲۳6۷ ۵06 4

 ممااهتهص هما اه طنع طموحمح۲ هم 2276 2۳77 ۵۲6 (طهص 2

 (طمبوهص0 56۵27266 ۳عوهصاو, ۲۱6هعع 6 هنبصماط ۵۶ نهعلکر 600۰

 ]هو 220 ۳:زاععو هام یمایهط (طعتع ها26 20 12۷001۳ 5

 ۷6۲۷۲ عتحار هه هجل»ب جد زع»۲ هک طع هصمو( ۵2016 هه 06 6

۰ 2( 

 ظوحممعوو( طععع طع ءعاعاط2060 عوامهممع ج0 ندناموم مع

65 (4--1273 .(1 ۸۰ << 672 ۸۰۲۲۰ .0) ]۲85 01-118 ۱29)۳0۳ 

 686 8۳فب 8691008. 6 ۹ 2 ۳ع۳وزهص ۳620186 08 ۶6

 طزمو ۲۵ مطنعم ۵۶ (طع هجنصعو 220 عطع یمج0بع ه۲ مالوبنص هد 6

 ]۷[ نو(زع ۲2۸ هصان160 ۸م 45/۵ (۳1هناک ۵۶ 66 ۲0016 )و

 وه 060162060 6 6و هطحصعاب 1۳1-1 ۱۷[ یاووصصصص20 0۳۷2۵۵: 0

 060162060 همماطعع ۴؟عیقنهص عهازوع . هه  جفا۲0ظ۵8۲)

 1) نو طزمهبهحطز (مه۶ ۳طنعح هه هنن0عهصعما و عنبهص هطم۲) او مداعنصع4 ده

 زطص 1دع۳۳-طدت5(0 ۵۸۸۵-۵ 6و4 220 2تانهنامعو «هصعهدنصع ظنع هص6650015و

 عاعمصع0 عمه 1طصحا-ضاطکتو اه 7 901۳ 42هعو ۱۵6 2۷۵/۵6۸۸۸ - الت ها. 2۳6 ۵

 26 4۳۲6 1004 0۲ ۳, 1 (مج) ه۶ 16 ۳عتوتوص 1صه0جءاتمص, 16 10۳۴

 لو ههتععاب هطذلع 27020004 (طع 296۵ هه اطع 6رتمص ام ۲ لمصقا) 1ع ۵

۷۱122۲ ۰ 



 ۱۱۷۱۹۵ ۱ ریا ط 1,

 1-70۳10006- 77:00 0100-1-0 145 1)ر 40 طنع ومج ۳2 ۵ 1-140

 ۷[ ناوجصصم0ر عمو هک 1عیحطقص هم ۰1۳40-10۰

 ظحه(طعع یصنصعح 2۳۵۶و ها (طع ز ندرصک هتل هتجو حصر

 1-۱0 ؟۵[1-۸۵001 منه ظ۰ ۷ توانک ظ. ۳اطنع 1-21 ۲۳۵۵۷۷ مکع6-

 هال یعاعص60(2 مع طنوع ولعنال ده هصایقنع 20 یلانوتممط»7. 12 6

 10۵6۲ 2۳ اهم 02701-1271 06612768 طنصص 60 ظ2۷6 0668 0

 هو همصع هنصهعع طع لحبو ۶ اعطقم ۲. 0:هطیص 21-۷25( 6

 طومم-یمهمهمتمه ه۶ 1۸:۵ گمعط(لر طنلع اه (طع 12046۲ 6

 و ۱2660 هم و 16۷۵1 هزط یمط ههوهو 0۶ طع 274 هو 6

 220 1طص ۷۲و12, ۲6 عفو هجع ه۶ طع 10:2زعصف حمل موززواع

 هک عطع میم 1-21[ نو(هکوتصح طنالقطر (ظ6 1هو6 ه۶ )6 ۸0

 نهلنمطقر 220 ۳728ق طنع هصنصو(۲6] هص8 08-6010 020 01, 8

 10۲ طنو 56۲۷1665 5000 274۲5 2 ۷6۵۲۰ ظاعع 36 1211 هک 0

 ۲6 هجع۲60 اطع 56۳۷1۱66 ۵۲ ۳۵اههاتر هطمر هطجعصع0 طب طنع وام

 ه» (طع )نعر 0۵160 طنو ههاعتر عهجاتصع طنصح 10,۵۵0 ۷5

 2 ت۲عهب عمص طع :ع۲عصایعع ۵۶ ظععط020. 1266۲ ۶ ۵

 طنهصع61۶ 6۵ هات ظحاطمع هص0 طنف طعمطعع هطهصحواد 01-118 5۵/220-

 1۶47, 2۳01 ۳۷2 0۱2660 ذه هطجتعع ه۶ 36 )۸۵۵۵-2-54,

 (۵۲۲عو۵ه16266 ظانععهاتر ۵ ظ2عط040. ۳15 [0۳ع۱:86ر 10۲76۷کر

 06611860 ۳6 (طقف ه۶ طنو نهامصکر 220 211ع۲ (طعتع 0عواتابءامه

 ظع 1611 دهم وایهط جمع 2( ظع 72ک رهصمتزومهع0 هه عععماص*

 0۲ 2 0606 0۲ 300 2747: ۷۳ظنط ظع 7هو تصهاطاع 1۵ جدتر 0

 0160 زصه مينوهع هد 5212۲ 28, ۸. ۲1. 693 (> ]20۰ 28, 1294). 6

 ۱۷25 ۷6۲ ۵هوهصار وههصعنهصمم ووهملنهع طعص ظع 6ه6۲-

 121960 طنو ۳عصلع جو طبع چو هاب  طمابعحص0 22۳/۵26 و

 ؟ابناک 20 معیصصعع جمص6 ۰)2

 0۵۶ هوع ه۶ طنع ۷۵6و هد هحانعتعر هها10160 225۵/۵-2- ۵

 1) 115 ۱۲۵۲ ۳۵۵ ههصجاع۱60 هد 6 9وط ه۶ ص402 ذو ۸. ۲۲۰ 670 (> )66۰ 13

 127 1و 220 2 هعصتعهتح ۵۶ 1 (هصعمطع4 ۳زاطنص هد ۲عدج هک (طع4 424 (۵91۴

 ۸. ۲۲, 671) 1و 0۳۵26۲۷6۵ ده (طع ظا:ه(طغوبع ۱2/0216 2 ظوتتع (۳086 ۸۳296
 4731و 8. 1۲61.

 2) گدفرر اد هتاناص او طنمومطب ذع عن۲هع ده اطص هطفاعق۲ هل تاتو 2۵2۵6۵4[

 ۲۲ هزهزبه# (ظانلفو هلو ۲۵۲۰ ذنو 0۰ 29-18)ز ؟طد 12عظ۲(-92۳015 ۵7-۵۶۵۸۵۵-۹6

 ۷۵, ۲و انه4ع۲ (ظع 16۱6۲ ۶ (ع)ز 136 1-1-707100ه وجه (20. هکر 0۰ 43

 55و 61و 65رو 16 212/60941-00/۳ (60, 16۳6۵00 00۰ 74 449-51) ۰
 یا ارش

 سو یو تا

 ۳ نه



1,1 1۲ ۲۳۵ 1 ۰ 

 280 06162660, هو زلف (ن(1ع همانعور 4۵ هدف 01-1218 ۳14۳68,

 و۵» ۵ هطعصحصس 1-نیص زن ستهولمئر 2 هه( (۳0۵ع 27206

 2479) و تعوعع۲60 ذه (طع ظنانم(ط۵وبع ۱۱21۱08216 1 ۰

 ظصماطعع هصنصعصع یهطماقم مهمصنمع0 اه طع اد سحر( (جصصن»۲

 سهم هه 14و ۱۷طهص ۰ هک 9. ۱طعص جلو ۲404ر 7م

 0ع0نعه6ع0 .طنو یهصعجتحموم یص اطع 2۷۵۸/۸۸/۵۱46 ۱) 0

 ؟۸۱2 110-1 ۵4+ )هلن هص40 4160 اط ۸.۲۲.679 (> 2۰

(280-81 ] 

 ۸ممماطع بدم طمع هد )نره ام اعاعطکحتر جنناطم۲ ۲

 6 5/2۲۵ گه که 4 زر ۵۵ ۵ 4001 0-40

 2 ماایمانهه وه ممعصع ام مععنوع مگ گطوصعج 16-0 ۷ تجدصحصح24ر

 طنو طم(طعع ؟۸۱۵ 118-01 ۸۸ [هلناعر 2ص0 طقتت (جطعت ۱20400

 14م ۷نوهمصصمهلر هوعاطعع ۳س(ط و 16۲ جموصق موجود ۲

9:0 

 ظوماطع سهم هطعصعت 1-انم یوهمصمصع0 ۲. ۱و۲ 1148 ۰

 ۳۴یزدطر اممسم هو 1طدس و-ومرودا 2ل-]22عتئر 9م 060162660 0

 (طنع (دصحنل طنع 2۵۵0-2۵2۵۸۸۵ حه هصنهانوص ه 6
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 ۵-10۷6معصح ههانا160 04۵-22۵۵ ۷۷۲۵۵۵ 1ظ 36 ۹286 ۵
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 هع 1۷26200 ص620 ۵۶ ۷[ نومصصم4, 16 و هم هاعمع عمص هطمغ هقطحطمطماط( هدرو

 ۲ظءاطعت 46 ۲۵۲ اط وتعفاتمص ۳هع 060162460 ۵ طماط هنماطععع ۵۲ ام 0۵ ۰

 ۳0۲ 2 ۷, ۵۶ (طنو ۷۵۲و 566 ۲6 010 ظعدطذع تواماموسع هک (طع ظنانعح )۲ هفعاتطو
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 0۶ مانع جنطمع ص0 نو هعمطعع هلطوصوت 1-1ن(و ۷[ هاووصجوح20. ۶

 (طع86ر ونع 2۳و 160 220 هجا مه طه عنهص ۲ 6

 ع0نام۲ ۷۲۸۲2۵ ۷[یووصص20 (00. 1-۷11 ۵۶ 46 ظع:وهص 10-

 ۳۵0 تنمص)ر اطع هم ع)عص:2060 0۲ طعم 266008060 086 ۶

 496 ظحعحع ۶ 524015 مه/0معر طهنصو (طحع هطنعط طهعنصو :

 رایسب یدآ و تسا خارف رجو رب هک , راید چ# و رطاخ هم رای چ

 1۲0۲6۵۷6۲ اه 46 ۳۳۵۲266 0۳ع860 10 6 022247//11 ۵۲ ۵]-

 1660260 7۵:16 ۵۶ 92101 اه ۵1۶ ظ. ظاطص20 ظ. ظطئ ظعاع 1ط 6

0۵ 1۷ 60۵21060 276 (1333-4 .۸.12 <) ۸۰۳1۰734 ۷6۵۲ 

 طعجعنهع هج 136 :هاعانمهصع ۳طنعط هیعنو640 ع۳7عمع 6 6۶

 290 طعم سو هنماطعف ؟ظ12اهه هه هطوصوت 1-1۲(, ۶

 ۱7ظ16ظ 6ظ6 ونط962866 رو هو ۰,

 (هعع نومع 2 نهع هطفصحت نا نسدورمک وعج ۵ 01

 2 تعوعجات ۵1 8۷ ۱۵0۲60 2024و. ]طمع وعوج طم هعهدوطا

 ۲6 علل 2و0و0 . مهصع ظسص0۲60 حج ۲ 222۵4۲ ۵۶ طنو

 عصعماص(. 92 کر هومءءاتهع هتطععب 20 طهممهصعلر طجصع60 96

 56806۲ 1ط ۲۳۷۵ ۷656و ۵۶ هطنعط طع اععع زو عزم هط 0.

 ه1 96 ۴عیوتهوص 1ه0۳00نعاتمور ًانععف 16-۲5, جص0 ۵۶ هطنعح طعم

 2ه1(92مه زو هو ۰:

 * وز (طمات 010و وعع8 هجع 2 ۲۳۵96 ۶ طموحمب۲ 224 ۱:

 هر طب ۷عهلغط 9 زمم:عهعع0 هم طرب 106 ؟هصصم160 هه16۲) ۶۱

 ۷۲2 و6 0 2۷6 2 ۷ع2۲ ۶ 1116 10۲ 6۷6۲ 004704

 50 طقع (طماب هصجو و 196 طعم »0۲60 حج هل عج

 *۸120 "1۲1-1 ؟۸ ۷جلناع (طعص وعصع ۶0 عگ6 حص ه۳0عع مه

 ]عاقل 1-انزو کلاه( (هتطم هوم (طعص 2 5ط472) 10۲ عص (ط0اح-

 9200 2/2475, طاتت 1 ظعصموصع40 ؟طقب تطعص 1 2۳۳۷60 طعم

 ]عاقل 1-1م ظ20 ها20 طععص 0620 10۲ ومصصع 0279. 01

 عابر ععص ومهصع ۷هوعع 0 ۰۸2 ن1تنصر هم هطعجوات 0-

 ]1صه عع ههعع ۵۳06۲20 لا اطمحعحصح0 22۳247 0 06 020 0

 ۳ 0ع6ر طهعععنصع طنص 10 266606 ار هه هم هصهاعع متمتزعنمص

 ۱۳16۳۲ 16 اه 5۳/۳22 10۲ ۳۵۷6116۲9, 52/لئر طقبزمع ۳6۵20 (طنف طععع-

 8286ر 2عععع)060 طع هصمجهر هم هزلط 16 طابز] و 906

۵-3-5 0() -۵-2 ۹20۵ 621160 



1,1۲ 1۲۹۵۰ 

 ]6 هدیاهو(هصع۵ ۵۶ طع 966080 2هعع0016 زو ظ26 هد طنو عام

 مه (طع زلعبنهههع هک ستعصهب ۵ 1جطتعر ۳نوطنصع 4۵ 6

 (طع سو طماطعقر هطقصوحت 118-0 298 ۰۸12 ۵ 0-نصر ۵و جم

 ظع ۳هق 1060060 1۵۲ 5م ههدجز [2۲هایتع, ۵۵6 دو ظ6 6۶ (طعص

 ۲۱0نصهع اه هااعصهصعع مع ظاطقوقم و وممص جو 6۲ 52۷ نر

 طعم هلنوط(ع0 عمص طعنع ظعوهور 1عنوع60 طنو طعص0و ص0 166۲ 0

 عظع عمانص0 6/0۲6 طئصر 220 هعج۲عو8و60 ظع ع۳ع69(۵ا 6

 2۶ هصعهانهع طنص. طفوخ ههع هصنعط هعاهدنعطع0 2 (طعنع 061ع-

 ۳6۵ زها طعجننصع ه9تهعلو موم هطم هتهو هواهصوتاطا7 2 ۲

 و۲ هو ععفغ عصاعر 220 هموانن۲60 ۳طم ظع ۷۵۶. 1 ۱6 ۵

 طنص طقع عطنع جو (طع عمو جمع 92۴01, ۸24 )62 0

 (ظع نوع 1م طنص هص0 :عونعو(60 ۵ ظنصص ومهعع مایصع ۶

 جلهصموتتمم. ۴م (طنو ۷۵۳۱۵ ۵ هطع دعا", ۲6۵1۱60 2/4,

 ۶ نوع هص ی دماطنصع 5۵۷6 ۲۵۷۵۲ ۵۲ عطا نمصر ۷۵۵

 7 ظزمط . 1۳۵اب 26 هما هوم ۲۵۲۵4 4۵ 0096. ۸۱404 ۵

 6۲6 ۵6 10 هبعمتععو طنو 1062 اه ۷6۲56, ۳طن6ط ظع 010 (02 1

 ۲ طع ۳عیونهم 180۳00عاتمطر 1نطعو 11--12) ۸206 6۲6۵۵۵

 ابو( زه0 1ععتور یهاعتصتمع و676۵ نهم ؟ظص 1 ج دهد عج

 و۶ طع صعمولع مع هم ۲۲ هه هععط نهم 5201 ۲6۵۱۱60, 1[ ما

 2۳6 هد هطعوطعتلر اطعص 496 896 ۷6۲۵۹6 2وهمانعو 4۵ طععز ات 1

۰ 36 ,12106 

 12 6 هوئمنمص ه۶ اطع 601متر 11۳22 1۷۲ هجهصصع20, 00۴ ۵

 واهدزوم هم زمطتمعتملام نهومهطوطلعر عمل هم 2 2 6

 هعجهوهمات0ر ذک هم (هاجللو ایهمیص460 ز و۲ طع طبصصاط۱ع حصف

 0ع16هماتعا همصع 200۵060 اه طع ۵6۶ (هو یوم ۶

 وند ونماهاتمصف مع نو مموصو عنالوص هه 00. 1۳00۲-1

 ه۲ طع ۳عوهص 1ع۳00لنعاتمص) 16016 2660705 16ظ 6 600۲۵-

 تلنصحتو ع۲عههعع یطمسم طنصح هو ظع ۲۳۵ 7۷۵۷۵ ۵۵۵

 1 (طع هصععمععز هطنلع زع رو مع مانی (ظ26 ۶ ۵

 ۷عهااب۲ع 4۵ 2007عوو ۵ ج طعفطعم هصمجععمط 116 ۸۸9 ودمظط 2

 ۷ع۲وع جو طب ۲626۲۲۵۵ 0 زده طع 1ععا 22و72,
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 )اروم وب 0 1

 عوز1عو 36 7۵5/201040 1-1:/ب سه عه0 1 اده160(1 عمه ۱26108,

 عظع مونهصاع ۵۶ اطماط هک سطنعح ظعتع طععم جعل وایصصصصق-

 و60 هم ممجهمنصع هطنعط عمهء(طنصع وانت :هصعنصو 4۵ 6

 هجنلر (طع هدا»ب هنانهوف ه۶ (طع ظاطمت ه۶ 36 7 ۳2-0-1661

 ج54 )حوا 10 اید 27ع ععتاهنص 1ع۲۲ع۲5ر 7۵2۵4 هه هادعع
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 و۲62[ (هطعو هصهمقل اصهم1ع یوم (هز هاب 118-1 ظ01؟ 21-
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 1۳2(الصهر ۳6 ۷6 0۶ ۸و عطقصر زط ۵۳06 طه وطع هنوطخ

 127 16 ۵۵۲0۳6 طعع هجا وومنوعر هلن هک هطنمط وه عههصاو 6

 1860۳۲666۰ 126 6 ۲۳26۲ 2 (طع ص0 هک 52۵۸۵1. ۸2۲5۵۷ 7 و6
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 (1) 18 ظع وععمه0 هههصعاععفع ۳26 هوم اه هان ظااط0۳ر

 ۳ ظ16ظ ؟هعصق 66 یدنهادنمه ه۲ (طع 709/902/1 6

 0اذع16 ۳616۲6۵66 زفو هصع4ع 40 طع 1016 هم مجمع ۵۶ 6

 1216۲ 08 8 3۵, 120, 254۵, ه/عر هو و لات و6 (هعاطر ذط

 هاداتهصکر اه 6 ۵66 هل (ظ6 100۶6 0۶ 00, 100۱011[--1/61۷ ( دع-ع)

 ه۲ 6 ۳عیعتهص 10۳۵0 نءنمص. 1م (ظعو6 مهووهوعو 3۶ ۲

 ونماعو هعاهتص . مطعوععع جو ظعتذطع اهععص نوع اه طنصح اه 6

 1 1-05/770/9/1:/ تیر ۱ظنعط هطتدوهقر مع هاطععع یون 21عه ۲

 هام 10ع9(نعهلر عمه میم اه (طع ۲۳2۵۶ 24 96 ج0 ۲

۰ 7 ۲50 ./7/۸ 

 )2 16 هیاطمتو 0۶ 6 1۷۵-70۳20172 وی4ئز 200 36 ۵۵۵۵ /

 ج74 ظ0ط یانهناا هذ(ع مدعوههعع جو ؟مطح 36 7050000 [-

 71تن ۷طنعط علت هععبع ذط هع 6۳26۶ نه ۷۶ چه

 قنودوونصع» ۱

 1ظع 966090 ۲۳261, طناب جو ها20 ه02160ر و و ۰

 یمداتماهانوهه ه۶ طع 705/0۵0/1: نمر ها دف ظم دوعمنهل

 (6]11ر جذعو طع 221۷6 ۵ هنوجاع مهم 10 1طع 2جعععوونمص

 ه وافص ظجطعصح0 1216004۲ ص0 غطع یيهنانمم هک 1هز001-

 ۷[ نااعر هم0 7/ه۵ 6(۳ع اه مای ظنباطمت جلب ومهصع ونع مصدق

 9610۲6 طنف ععطم .-1ظع  هجل» 162۵۳۷۵ وب ۶ 1 رو صم

 زره هصع ه۶ طع ظدعنو ۱۷۲55. هک طع ۵۱۵ -ع/ 514 (۵۵۰//6 6۲50

 206, 7. 70--470). 1۷۲, ظ10066 ط طنع هغهلموبع ۵۲ طع ۳ععوزهص

 ۲95. ره طع ظناطانه(طغوابع 2108216 (00۰ 280-278) وان

 (ط2۶ 6 82544-70047 هه جززوع0 ها۲ ۷هاتصییر ۵ هطنعط طع

 هووابهمعف طنع 6۳266 6و ظع 6 ؟هجتاط ۲یمجاهتصتصع حص هععمصصع

 ه۲ 1ظ6 عماد تطنعط 1۵01 حلهعع ذه (طع ۳عونهوص نتمتزهعو ۶

 (طع لامصومآ نصصحنعع 00۳۵ ۲0 1۳6 ۷6۵۲ 681 (> ۸. 1. 1282--3)

 ۵۲ 6 ۵۲۵۸۰ طه (طنع هوعنصماتمص زک زهمععغ و هاطبزمو

 1۲۵8 ظع (هللمهنصع مومن عمانومع, 7۳7یمر 4۱6 ۳۱۳0 ۷۵0)صصع

 ه۲ ۲۳6 #7۵/4-ع:وا 4 هه ۳10ط 6 هعانمهنمصه ه۶ 136 ظووعع-

 5185 18 ۵۰۲۲. 655 (>> ۸۰۲. 1257), 7ظذ]ع عطع 4624ظ 0۲ ۵0

 قم هه 2عععووتمص ه۶ ودیلزفص ظاطصحه0ر هطنعط ععع طع مداطلذع
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 مبعصاو ۲۵ص طنمط طمع جنماهنموم ماطنءهل 0عاعناو 56 1۵۳۲ ص

 (ظع ۲۳2 اه ندیفاتمص لنعفت یعصاتعر ۲۵01 م۱2عع 18 ۸۰ 1. 1

 (> ۸۰12. 1282--3)و 72.2. 26 762۲و 12467. ۳۷6۵ هوونصتصعر 66۲6

 .[0۲6ر طب طع تجمع 10۳60 جد ه۶ اطع ۵/۵44 1

 ۲70۱9010 ۳2۷6 40 6 6۵۵۲060 جو 66 ۷۲/۵۵16 0۲ 2 02۲6 0۶ 2 ۲

 ۷هاتصصر طع هل هج ونععطر ۵۶ (طحع هتمعاعز 1۵۲ هتطه طنعامدهص

 ۷ ۲ز(نهع 90 1621160 ج هصمصمعوتعمط جو 6 47:/۵-م:51: 4 ۵۵

 هومن 27 ۷عجتو هطنط 52۷ 6۲۷6م 50 190:(هم( هو ۲3۶ 6

 ه۶ 121020 هص0 36 0ععاتعاتمه هک (ظع هلنط6(2ر 200 ۵0

 36 620 ۶ ۳۲ل]غوالنو :هنوم 20 6 ۷۷۲۵16 ۳61۱88 ۶

 ]۷۲۵۲60۷6۲ ظع ۲۳26۲ اط نادععانمهصر هو 21۳6207 0019460 هات و

 مجزا مصععصع0 ط ظع معوموجا 20۷6هاا۲عو ۵۶ 66 2005و

 ؟۸1و نی 0-نیور نیعنصع طع عتعع ظ216 ه۶ 6 ۷6۵۲ ۸. ۳۲۲. 681, ۶

 716 (ظ6ع عهصعتدآ طنعامع۲ 0۶۲ ع۲عص طنع 06206, 220 1و 18 ۶

 2 ۱۲۵۲۲ 0۲ چه همانا 08ععصب هطقتهعاعر جانهطنموجمطنها

 226۲ (طعص طنعامدنما. کمری, طع دعا اطحت )۲دجن 0-14

 ] الوئر ۷۵ ۳728 2 نمصجوصجمج» ۵ مایع ظحباطمتر 20 ۲72

 طنصح اه 2((عجلهصعع هد ظااهعات لدعنصع 6 هوعععانمجو هوجنصعا

 ظدوط02لر طنعصعع1[ 20060 0 ۳6 7۳۵/۵۸۳54 هه هجووهصتع

 عهداهنصهنهع 2 ه:زعگ عععمهانصا ه۶ (طمعع هوعجنتمصو ۳طنعط ذو ممه

 12,506 ۶ ۵۶ جا 1۷59, 0۲ (طعع ۷۷۵۲۱۲ وععصق ۵ و0۲ مجع

 هادعت۲هآم (طع6 ظع ۳6۵۵۲060 36 ۳۵/۵2/54, 36 ۷۷۵۲۱ ۶

 طنف مالعووبع ج0 یمجنهصومتهر جو هصلنصع ۳هناط (طع یعاط-

 220108 ۵۶ )6 ظوعحععتحور هم !عععس مه جم طعاطع۲ یوانه جامع

 وب 46 ظباظ0۲. 7/2۳0, 16 جاناطم۲ 0۶ 36 7 ۵/2 1۷۵ هچ

 ۷۳۵ ۳28 جلوم ج عموامصجمتجت»ت ۵ مع ظناطمعر یوانعتاا»

 ععهتنطعع ) 6 7۵/۸۵۸4 جو حص هععمدصع ه۶ طع 1مجعما

 ]۵۵1۲6 هه (ظع واهاعو یونعصومتم ها دل )وه 36 ۶

 عهعوانءعاف ه۶ طنصوکع ططقص اصلا (طع یا مهانمص ه۶ طمع

 ظوعحو51959 ۰. ۳۵۸/۶, هع هجصحع طنو(ه:زدص یوانمتاا 1عع6زعو

 طلع ۷۵۲۱۲ هو 2 یداندحتمص هک 136 ۵/۸۵۸4, هه 6

 (طع مون هناط هطنعطح طع عدل ینمصع عمه ۵۸. ۲۲. 656 (ح

 1) ۳۰ 4 0۶۲ ۳6 داد 016108, "1۲ظع 16۶ ۵۶ (طع مدععععع 1ط وتععانمص زک

 جت وه نو هو 61160 زه (طع 066-1006 هظ ۳. 1۳۷ (هع) ۵۶ (ظع ۴ع۳وزوص ۳۵۵۵

 ی

۱ 
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6 2( 0(۱0۳۷5) 1 ,(1327-8 .۸۰1 <) 728 10 (1258 .۸.1 

 4-۵4 هه ۳ذاط طع ۷62۴ ظ. ۲1, 655 (2>2 ۸۵۰ 10. 1257)*

 ۳:/ابا, (طع 1۲-1-10۳1 هوب4هز ههداهنطدم هل اه ۰۵0 ۶ ۵6

 عوان۲ظ  بهانصصفر هه هص:ز0عمصصمص( ۵۶ 66 ۳۳۵۵16 هک 46 ۳۵۵4

 وتو زیر هطنعح هاهءز0وعصعمغ ۱۱۱6۱۷زوع هص0ع ذط (طع 0عومم»

 ۵۲ 436 ظعععععتعو 1ط ۸۱ ۲۲, 655 (ظمهصطحت هل 00 558-591)

 18 5ط0تب 1, ۱۵مطع6 و و عه(طعونو عواف مه قم هاطعع [وایصح

 0دانوص طقص طع یماموطمع ه حج هبن0عصااب 1۱11106۲246 هووزوا

 26 (طع ص0 ه۲ (طع ۲۳2۵۵۲ اط نتععانمص 10 طع 681664 )2 ۵

 هو (طع اهوماع 1عجماه جو 36 7016042-7004 4۲ 0 ۳

 (ی2مر 10ت زا نستدوصا)ر هم هم هان صمد عموم عوصح ومصع

 نوامءهاتمص مع ههصومموناتمص ه۶ مههعع ره طع هدنونمحا (عوصح

 ۷ظزعط ظع عمو, 9ن066ر ظم۱۷6۷عر ۱۷, ظ۱م6طعو هدوومونتمم جق

 ۲۵ ۳6 هینو(6ه66 0۴ ج 1ه۲(ظ ۷هابهصع ۲ اطع 7۵/470-105/0 41 5

 8۷ص نوع هم ومهصع عمجگنوتمص هم0 ه0میطع اس (طع هحنص5 ۶

 هاطع ممزهص(هلنواقر 16 وععهع0 068172۳016 ۵ لنعهبوف 1 1ط ۵ 9و

۰ 16021160 ۱۷۳2۸۲ 

11. (2-2-2 ۲ 1۳۳ 1۸ 11۲1-1-۸۳ ۱-۰ 

 ۲۱2۷1۵ ووماععم ه۶ لطف ظبعطمع جهل طنع عصتاوتر اهم 0

 ملهانهصو هه عور ومهصاطنمع هم هاب[ 0۱۲ 6 210 جو 10 6

 طنوم۲ هطنعط و طنع مو همریعر 220 اطنع ۱۱1 ظع هم

 ته 06 (ظع مانع ؟هاام نهج طعمنصوع. (1) ۴ عهحع ه؟ 636 ۵/۱۵4

 ۲۳۵8۵ ۵6 ۷۵۲۷ 1۳6 ۵۶ 1و مهمناهاتمم هج۲2۲09 ز (2) دلو ماقص

 2201 2۳۳هصوههصعص(ز (3) (طع 4246 0۶ 16و عههجمموتاتمه ز (4) 6

 1220056۲۵ ۵۶ طع ۳۵زاع مج سطنمط هظع متعوعصا ۲6:۲ 1و 0۰

6 ۰06۷ 7146 017 ۵1:45 1/42 07 ۵۸۶ (1) 

100۰ 215 07 

 136 7۳۵/۵4, اه ۷1۲09۸6 ۵۶ ۳6 1۳۵۵0:(هصهعع ۵۶ اف

 مجمع همصعلت طع طنوامم# ه؟ (طع 1۷مصعهاور (ظ6 1۱۷۵۲۵2۵

 هطقطع ص0 طع ظععهععتصو)ر 6 جاطوعصعم ۵۲ جص» هاطعع هجا

 2۵۲۵7 ۱۷۵۲۱ 1عملنصو ۳زط (طععع هادز عفو 220 6 طنعط حوت

 زوج ۵ (طع همت هم عطع تمنوبع هوومنمنازم هطنط طع
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 هصزو۲6۵ هک هاهنصتصو طع عمق ععمعجع 1ه10هصجانمه جاحوس

 ۲۳6 وایادزیعهو هد ۳تطنعط ظع ۷۲۵۲۶ (هع طقع اطععج 2۳ع207 ۵۶

 10۲6۸ ص یمجعن16۲۵016 066211 اه چص هعیانعع 2۲6 ه۶ (طنف 180۲0-

 0ناتمه)ر 2هااعنهع0 موج 66 ۷ینروب ههمصصعحا ۲ زع ماناطان(هانمطر

 (طنو یعوتعوقتمج صحت ۵6 21109۷760 ره طع هدوع ۵۶۲ ج ههوصاعمت

 ۱7۵۲6, 2 ع۳عجم عادات, ۷۵۵ طع 2هو:اطهانمص ه۶ علار 290 2۵

 ۷۵۱۷6۳۵۹۵۱۱۷ ۳6۵2۲060 ۵ 46 0ع۶۶ زاب1ععع جو جناط0:ز(هان۷ع جم

 ۳۵۹۲۷۵۲۵۵7 ده طع طنوطعفت 069۲66, ۳۱6866 ۵5( 900۲1215

 ۳۷66۲ مجاهد دهه مع ونطععوبعص( 40 6 جانم

 2۷6 یواننالت ۲60 طنع ۷۵۲۱ 2۳0 ۳2۷6 ۲6۵۵۲060 16 هو و6

 0۶ 6 طهصمعا جانم( ۵ علت و۵0 ععو 10۲ 66 6۲۱00 ۶

۰ 1 71۱10۲ 

 1 طابو ۸900۵ 11 ظ. ۳2۵01۵114ط ه۶ هطلتقحر (طع هانطم۲ ه۶ طع

 701//-7- 17 ج4, ۷۵:60 هو یههججموع0 تنسنصع (طع ۷عهتبو

 ۸. ۲. 728-699 (> ۸۰1۵. 1300--1328)ر 12010060 ره طع می

 9۵6]۷0 0۶ طنع ۷۵۲۱ 2 ءمهجماعع ه9:ز0عمممم6 ه۶ 21 ۵6

 ۷0ام ۵۶ 6 ۳۵2/۵54, ۵0۲ ۳/۳6۲ طنع ۵۱7۲۵ ۷۵۲۱ ور 25

 502660 2 116616 ۳ظع۲ ععلعر 2 یواتصاهتمص. )معما دص نو

 266(۳۳6 0. 6) ظع م:هنوعف 16 هه زلف جیساطم ذص (ظع طنوطععا

:1 220 ,6۲۳05 

 7 مر 1۱0 014۶ 6 0۲۵۸ ۳۵۶ 4 6014و

 [2نع» 3:01« گ 5/0140 60109۵056 0 11101450110 15

 و علوم ؟یفط(00 1-1رم ۳201 "1قطر هم 7هو ۲۶۱8۱6 ۵۲

 6۵ 6عطقعهص هص0 ۱1ز276ل وایعععوونتهلور هم 460 زص طنف ۴

 طنو0۲۲ر 86 7-۳۵2۸2۳2۸ 20004« «هطهن۱6160 جاطهدا ظ. ۲۲, 0

 (>ع ۸.1. 1-310 1)ر :2ا01عهللم (طع ۵۵16 مجمع ه۶ 6

 (۳۲۶6 ۷هابصعع ه۶ 1ط6 7۳۵/۵7-/ بر 60۵ عمقلصع 5۵6 00۲۰

 عزمهو (وایعط جو (ظع طنعامو۲ ه۶ 6 ۱۷[مموم عموم ۵۶ کاج

 ۲2۸920 220 هاطعع 0۳0۷۱۵ععمو ه۶ ظعوئهر هم طع طنعامو»۲ ۵۶ 6

 ۴2 همهعطهطع)ر یمهصنصع هطعععر (عایعه هو (طع طنعمط۲ ۶

 (طنصعب2م ططقص و ۳ماناط همه ه۶ طنوع ومصقع هم عتجصومصور 0

 (ظع طنوام»۲ و۶ طع ظعععععتعف), عج 1ععنمع هاطعع (عدعط هم

 2۲6 طعم ۵۶ تطنصولم ططقص و ءمجونهفاع اط طع 0ههحنصو ۶



1 (۱ 0۰ 

 (ظ6 کد سه همصوطعطع همه ز» ۲ع۳ونور هه0 6 2866000469 ۶ ۷

 14ص و همنصمعو) هاصمعت همصهصو ۰

 8و علوم هند ۲معمز هععمجنبم ظ. هطتقص ه۶ ۱۷2۳492, ۰6

 نیزعهم یطروتتوم ه۶ ۱۲212 ۲۵ر عقب ۱ماه هو وب 16

 طعععجقر هم بهم جد یمجنوصممتهت هک طمع جناطم۲ ۵۲ 6 92004 -

 عرب4» هه 0۱60 زه ۸۵. ۲۲, 685 (- ۸۵۰۲. 1286--7), 6065

 6 ۳8001 ه۶ ؟۸۱۵ ۳0-1", 2۰۶. 106 7 ۵9۸/:/-۵- ۳۵/0۵205044

 هو زهمهوممعهطاع زره قو هسع علم هم 200 26 ظع طقع

 طوتو»ت۲60 عمق دع هل عطقع ظع طقع 16070012060 ام طنع و

 (ظعمعتعاع ۱) یمععمنمو طعم ؟طسهممهصعطهطعر اعمال جمف

 ۵[1معهزو 2۰ 1ظع وعصع نا طقع مجلعم 186070012060 (6ظ0دوطج

 همان هماصم»۱ع0عصعما) 1ععوع نمءانههو ۵۶ 36 9۵/۱۵۶4

 (عههصعانهصعو جطن0عع0ر ومهءانصمهو 2م هریزهع0) اه 6 صصصعع

 ظعحطنء طنععمت»ت )3٩ ده هطنمط ظف ۳۵۵۲۵00660 اه 2 عمو

 ؟0عه طع یوم ۵۶ طنع هملنع همه 1دعوع 5مع (طتمصن6ل6ر

 2۳1ر 1ه0660ر ره علل عطقع یمجعععصع اطع ۱۵معماقر 6 1۷۵

 ۲22 هجفطقطف ص0 عطع ظعععوعتصو لمس 0 ۵۰۳۲, 655 ۳6 ۵/4

 و54 وعهصف ام طقتع طععص طنع هطنعع 1[ ۵۲ طنو 1۳ ۰

 8م علوم مقرون نم ۷ ووصص24 ظ. ۰۸۱ ۳. ۵

 ظ. 1204(هطقر !عمسع جو اطصسع[ذوهمکر اطع هصطم۲ ۵۶ 6

 722640101 (عهومو64 1ط )* )2-[130 .1۲ .۸۵ >> 7۵1 ,۲.٩

 1) 1ظنع و (ط6 عءجعتمت طنعاهتب هک (ظع ۷۵۲۱۵ مهرمموع4 ذص کردتعع هه يعصعتدلا»

 1وصما۲ح مع طع 6۳۵۸۵۵6۵۵ کر, 1 ۵ج صاف ز(ط 2 اهانص (هصوامامط

 دو اظتفصف هه کنتوهط 26 1عنمءذع دط ۸. 1. 178وو هص0 هععنص ذرص ظعتذعو ۱۶

 و ممعلهاتمصر طب 16 ۳۵۲6 ظع4رعصو 2 تطمل4مدععص طعتفاتهطو 1ط ۸. ۲ ۰

 2) 566 0هطهصختعتو هجانعاع ذط اطع 2۶ 007۵م ۳۰ 233و ۷۳۲۵6 (ظع ۳وع

 وههع ذص نیفانهصو هعیمتنصع هص 0۰ 574 0۶ ۲۵6 ایصنموله هلنانمص ۵۶ ۱36

۰ 185 5۳۸۵04 
 32) 1طنع طمهاعو هجان160 ۵////2/۸چم ۵۸ 0-طهسهاو 60۲۵۵ هد 6۱04 هاهصهکنهو

 اطع یعدانمح هگ اطع و2۵ مد اه ۸. 11. 683 (>ح ۸, 1, 1284سو)و 2.2. ۱۵ 6

 عزوط هک ظتعطکص ظ. ظنفوک ط. 1۳۵1عائو (طع ًامفا _زصممنامهصهب عج هو

 طهتصع (طع قععاط هو هیچ قماطمعو طنهاطعو هطفعصعت اند ]دوم 1۳6 ۱6۲ طعف

 طععح مننصا68 2 060۳۵ ها هد امانص (ههعاماتفتب دص ۵م ظ. 166ور 220 هومنص دو

 (ط6ع ][ععنناع دن ظمرتمدغ طه ۸,1۰ 1890. ۸ ًانعب ه۲ ۱ظ6 دعدمهعو ۱هعح ۲0 ۶6

 4-64 دو ع۲6ص ده (طع [عواصماع مه زجب 11 ۳ ۳ ه۶ طع

۰ 1۵۲51280 

4( 566 0. 6 ۹۵/۵۲۵ 0 ۰ 



1 1 10120۰ 121 

 همانا ودماعع یعتاهنه حدععههعع ؟)مهح 36 ۵/۵ -ییواب 4 ۰)1

 80 علعم هطنطهطب 0م هجصعحف 9۰ ۷دطوخ 9. ۳۴01 لکطر

 14-2۱( 1-20:هوط01 (:64 ۸۰ 1. 749 >> ۸۵. 1. 1348و) ره طنو

 و۲62۲ ۷۷۵0۲۱ 6 ۵5۵/241404۲ رز 40:2 1- گچ 600-

 نزاع ذص ۸. ۲3۰738 (ع ۸ 1. 1337 ق) اه 27همم 1ععوع ۲نانومهع

 : 0ععلتصع هطنعف»ت هنلط طنعتم۲»۲ جهل ععمهوتدواطزر 1001۷068 زده طعم

 (:۲0 ۷ایهصع عده مهععههعف هصفاه(60ر 16 20100001606

 ؛ هصار ۳۵ ظ6 ۶۵۸/۵۸5/4. ظحهطوفا (طععع زو 36 56عزمج

 6۵111608 *۸ععمنص[ ه۶ طع نوع ۵۶ طنصعکم کطقصم ص0 6 9عح

 عاصمنهع ه۶ (طع ممععنصع ۵ طنصص ۶ 6 ههومنعهع جم0 )نمع0مصصع

 ه۶ اطع اعنمعو ۵۶ )6 ۷۵۳۱0۳ (00. 2و-2و 0۶ 06 6۲ یواجنصع0

 1۳ (طنع ۷۵6]۷۵ >> 8. 930-32۵ 0۲ ۷۵1, 111 0۶ 46 ۳21و ۰

 ه۶ 6 ۵۶۵/2۸4, ۶08۵05 27206ر 2325). ظلوم عط6ع :ععاتمم دع

 * ۸خیعهانصم ه۶ طع اعسو 1۳260 طب طنصعکم کطقص 246۲ طو

 11و6ر هه عطع زدلعمهصعصع اهتطنعط طعق هرععماناتع0* (۵0. 16-25

 ه۶ اطنو 6 >> 8. 360-330 0۲ ۷۵1, 111 ۵۶ لطف 230۷و عج ص0

 1۷۲5. ه۶ 486 1/۵۶4/2/6). ظلاعمر زد جم جطنن0ع60 مصر 6 عععانمج

 هجا *۸ععماصم ه۶ طع عمجع ه۶ طنصول2 1طقص" (00۰ 29-2

 ه۲ اطنع ۲6:1 > 1. 360-37۵ 0۲ ۷۵۱, 111 0۶ 436 ۵5/2.

 1۳6 7 7۸/:/-2- 6700246 7 2-10:/69۳4- 569046 ۵ 62 0و

 ۳040م -ک ره 20 هغطعع 1246۲ طنومءزوم جا هصهاعع عج 6

 نوع 0۶ 136 47//72-وتعا4َرب ده 0عدلنصع ۳:ط طع عن ه۶ طنط

 16 (۳ععاور 280 120660 16 1و هععهصنمع طمع هه ۵۲6 عج

 ۲32۶ 1۵0۲ 436 طنعم7 ه۶ ظع ممعهاعر 1ط72ههمصوطقطع جم

 ظوءعدوعتهو طع هدلب هدنوتمها ؟عونهص وهدععو ۳10 6 6

 ظ2۷6 1۵ ععاعمصح 27ع (طنف ۳۵عاعر زلف یجنمابعنمص اه ۲۷۷596

.60 7 - ۳۵۸2۵۵۵۵ ۳6 280 

 هر ۵0۵ ۵۲۵010 0 142 ۵461-444

 1 طقو هلععم»۲ طععج هطمسح (طعغ 6 ۳۵/۸۵۶-ع/5ازب ههدعنواک

 0۲ 1۲66 ۷هاتصعقر هم هر هق 1۷۲, ظا00ظعغ طقع وابججووعلر ۶

 ۲۷0ر هو هه هه هاطععع 2۲76 هصجهتمع0 ز جم ۷6 هطولا

 1) ونهط اهعادصععع عن هع ۰)0 75 هصف 148 ۵۶ ۱ععجطهدتواو 60نا10ه ۶

۵1-11 
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 عمان 6۵ طنع یمنصع زص ووعجانصع ۵۲ هوع ۵۲ )۶ ۰ (د, ۳2

 زو ۸462 ربع هجوم کو ۵۲ 436 ظنطانه(طفوبع ۰)۱۵۵۵16(۱۲۵

 16 ری هادصع طععونصع ها 2 ۱همهاط۲ ظ۵66(۳۳۵, ۷۵۱۵۰ و

 [01100760 هو وععاتمصف هم طمع طفطتهو هم هتیومهصصو ه۶ 436 هصعنعصا

 )[0معهاو: 6 ۲45۵-7-02 ۵۲ 006 0۲ 0 1۲27۷٩

 طب تنوع عطقصز ص0 طند ۶و یمهونععاف ۵۲ 16 ۱توطاتور

 هم طموع طنعامور طاق تیواصق هص0 طعانعو 1۳6 066 966-

 (زودر تطنهط زو ۵۶ عتعمغ طنوام«زءهآ زصصمم۲(هطععر 1و 06۷0060. 6

 جانم هطعص 0ععیناطعع رم هعاعنا طنصعک»م کطقصو مصوبععاو زص

 ]۳2۵6001282 هه ۳ع:ونهر 76 6 ظ29926۲6عور 01088(2(06۷29 0

 منلاهونصوع طنعط جععمصعهمنع40 هم هطععمع(67264 ظهر ۶6

 نبودم مب طمع 1 ههمهصفههطفر 280 هطعع هبوصاو 40۳۷8 0

 (طع 06240 ۵ طنصعک2 کطهص (ظ. ۳۲۲, 615-624 >> ۸۵۰ 1). 1218-27)

 "16 هوم ۵۶ طنو ومصم ۵و0(# (۸۵.۲۲, 626-39 >> ۸۰10۰ 1229--42)»

 (ظع ۷زعععوعمب هک ببر هاعو هصم(طعع 1۳۵۳۵16/84 46968 (), ۰

 43-639 >> ۸۵.12. 45-1242)ر ص0 طع :عنوص ۵۶ کره ص۲

 (۸ظ. 1. 44-643 ع ۸۵. 12. 1245--46) 6هعع نهار 220 )۶ ۵۵

 مجهاتعف هزط ۲۵ وهم زععانمصقر مه طع ۱500۲۷ 0 ۶ ۵0

 ومهق و۲ طنصعکم ههصصع0 -1فطب مع تطانمطک همه ضعوطعم»۲

۹ 

 "16 5۵6۵7۵ ۷هانصع طععنحف هز(طما ۲عگععع ۳16ظ )۱۶

 هک طع 14 ۳74همصمفطقطقر هععمممنمع ۷6۲۷ 06121160 هک 1 ۰

 1261 0عمغعل»ت ج بعوب ۷هلبهصط1ع هععمابها زو عنبهم ۶ 6 274-1

 هب 6 -کطقصک انمعف ۵۶ 46 ممدعهم 1 ات۳اعور ۷۳۵ ۲۵۱60 ۳۵8 ۸۰ ۰

 607-512 (2 ۸:12. 1118--1210) رم 1:2۵50نهمم 24 !عععم

 بروم عمه عطع مدد (م کقوطوطحتر کطاب(هم هم ظ154عط60ز

 290 ۵۶ یععاهنص سعا ولت 1 ه:اعنفط :انآعتور ۷2۵۲۱0۱951 ۵

 هو عفعترهاطکر کطقصکر 144-1121 هم ۵1--160400ر ۷۷۰۵ ۵

 ره 1 :هصوهتهصه هم 1[ :اتو/(قص و۲ ومصصع 7۵ ۵0۲60 5

 لدعنمع (طع 6۲00 وهععععلنمه (طع هقصهصک 2ص0 ن:ععع0نهو 6

 ]۷[هوعمآ 0بهمعانعور هص0 هم مصقلا»# هععوصع 36 ۷هععحاو ه۶ 6

 1-60 طقصکفو هلن یععاهنص مه طمع ظ۳7هتهمصوطهطع 20 ۵

 طه 4۵ (طعص هطعم طعم ۷۶۲۵ 24 4۵6 عنوط( ۵۲ ۲۱6۱۴ ۰

 "1 طنع جم۳6نمص ۵۶ 46 966080 ۷انهص6 رو 2لع0 0۲ 2۲62 ۰



11 1 101 ]7)110( ۰ 1 

 ]6 ۷۵)یصصع یمجعمن0عع هذط حص جععمایص( ه۶ ظع ۱۷۵8۵0 20۷6۲۰

 20۲8 220 ههههنو۲ه/عو 70 20همنمتو(6۲60 6 ۴عیوئهص لمهصعتصو

 ه۶ طع )ممعماع عمه طع انهصع مه نوهاف»ب 2 هص همان ۲۵قعایو

 27۶1۷2 اه ظعتوذه (ظ. 11, 53-626 >> ۸۰ 1), 1229--55)ر وانءط چو

 ]اه اتصاتر ده-هقار یوم هم ظصلع هو

 16 ۲۵-222 ۷هاصصع طععنصع ۳ذ/ط حص هععمانصب ۶ ط6 یمعمصق-

 عزمه ه۶ )۷دمعان 2هصر هص0 طع 16511۷166 طنمط 26م

 16 (۸۵۰ ۲۲۰ 649 حع ۸. 1. 2-1251), 220 ومععع ۵۶ 6 ج16 ه۷عماو

 0۲ طنع مهنوم. )آب یصعع جد عامنع0 دععمدحع ه۶ هافهتو

 82۲6 اه6م ۳6۳۵1۵ 10 ظ. ۲۲, 653 (>> ۸۵۰ 1۲. 1255) 2۳0 طنک هرجا

 هصنوهنتوم ۶ طع ۴عیعنهص وهم هع ظعععععتصف ه۶ ظاعص,

 1 طفف رو (0۱۱م760 طب ج ۷6۲ 06021160 جععمدصا ه۶ طع نعمت

 280 0086و ه۶ طععع ظعععانو 1۳09 1۳6۲ 8۳5 20 ۵

 لو»م و عن وبومتیفتمم جم (ظ6 عواتنعاتمه ۵۶ (طعتت و0۳مطع-

 0188 هه عطع هعععط ه۶ طعتع 1و6 (ع۳220 ۷عواعتر طییاعصا ل-

 زنم ۳؟طوطقطر طب ۲۱۵فعان اه ۸۵. ۲۰ 655 (> ۸. 1). 1257). 6

 1۷99. ه۶ طع ۵/۵ -جوابهرسر هک 2۳۳620۲ ههعصنمهعر یمجاهتص

 19 200ن(نمم 2 وطمع ظوومعملندعر ۲1((عه اه ظهور 1۱18-0 1 تک

 0ععینانصع 46 یر هم وجماع ه۶ ظ2عظ020 هص0 (طع 1عوااتع-

 (زوع ه۶ اطع مع ؟ظطاطههع10 تملئوطرم ها1۷توف عن اهن 1لقطرم #

 ۲۱۵1قعاک زه عطع زهالمسهنمع ت۷عهعز طب (طنف ظ)6ج01 رو ۵

۱ 6۰ ۳2050 18 

 1 رو 10660 هصابمط 40 6 ۳6۵۳6۲۲۵0 ط24 اطع جایاطم۲ ۵۲ 6

 ۵40-جعاب4لر ۷۵۵0 1۱۷60 ادهانآ ۸۵, ۲1. 681 (>ح ۸. 1). 1282) 0

 عطف وان ۷1۱۷60 عطف لعواتاتوص مه طع ظففعحوعتصحف و7 50886 7

 7عهتور هص0 عطم هو طنصصعع1[ تهوع 2 6 هموابعع هه0 قعاع

 و۶ ظععط04ر 1[صههوو60 زده مععومج هر ه۶ طع هصمو/ 1۳

 هبعجاوع هک اطع :هنوصع ه۶ ۲اهعکر هطهوق هع0 هاوصع0 1 216و

 221ر هع طنع طنعممم۲ هه هطمعور ممووعوع60 ویمط ۲2۲6 ین

 8یانوصع عج طع عجعاعر هطماب10 ظ2۷76 62060 طنع طن5 0۲ ۵6

 طع نگر هص0 166 عم ۳66۵۳۵ (جوععع مص اطع طعنعگ جایماطدم-
 عهمطنمل مع دام نعهوع60) ۵۶ اطنع عمان وان: 6۲ ۶
 ج عج, 1 :ععصع ۳مطجط۱6 طحع (ط6 یعهعانهو هیانعو 01 6
 عمنهجمتوطنو هک ظعط0440ر طنعط تهو یمه(ع۲60 مه طنصص هصصحع-



۱9۹94 ](۲ ۲10۵1۰ 

 112161۷ 2۳6 4۳6 هناب (ع1 نهعم 4ظع طعمه ه۲ 436 1۷۵۵05,

 20 هان ظع یجعنصسع0 4۵ ظ010 همانا طنع 1620, ۵

 طنص هم عنوعع مع عطع یومانمبمصعع ۵۶ طنفو و۳6۵ ۰

 ن2۲هههه۲عر ه4660 022و 00۵۳24 0. 233)ر هووانصص60 طع

 مجناو(عهعع ۵ ها ۷۵ هر ۵0 ۱ 11860۷ 6760, 0۲ ۰6

 20/474 دححتنصا هه طع ععمبص0 (طقغ 1( دو

 (ظ24 و۵ عوتععب ع طنعامءتعص هو ٩۸۱2 ۵ 1۳-1ص وطماب10 ۶

 ۱0۵ 162۷6 طنع طنوا۲۷ ۷۳۵۲۶ ظع 160 1 27 ۷عهو 6۲076 طثو

 0ععاطر 290 ۵ هه و ظعموتملع لطف هصمعم هصموهممیو و

 ۵۲ ۳6 معینمهر هعصهصعات ظ6ع دما« ۶۲ 32۳020 هص0 2 ۶ 6

 (هلنمطهعر یروعهتعالم هو ظع ظع0 هصصهتصعع4 جو هصع ه۲ طنو

 مطنعگ هاهزعععع طع 0ععنعع ۲م 1۳907021126 ظع :عنوص ه۶ 1۷عصع#ت

 2 مر هدلب (طع قانع معاتنمص ه۶ ۱۳/۵۵96 :هنوج (۷۵۱۵ ۵

 1۲088 ۸۰۳۲, 55-646 >> ۸۰ )۰. 1248--57) و 2« نو 609960,

 50 هد هو ظع طنصصعع1[ زو عهصعع۲860,۰ ظههنصوع لطنقر 0۷۷6۷65

 2موت[ 1۳۵و هاطعع مجفن0عهنممف 2۱۳620۲ و6۶ (0۳طظر هاهصلو 6

 1201 26 ه۶ علل طع 10:ععه ۲99. ۵۶ طع ۵/۸۵4

 069671۳060 اد ظ6980۲[۵ 1. 6, ٩۳۵۱۲۵6 طه طنع 2۳01616 هو 6

 عهصهصاو ۵۶ طب ۷۵۲۱ ۳۳طنط هموععت60 ذط 46 ۶۰7۲۰ ۸۰ 8. ۲

 ]200217 1و04ر ۵۶ ههع هنعع طع طنفامت هعبمص0 (طع یمنصغ

806۵10860, 722. ۸۰ ۲۲ ۰ 

3. 72۵/۶ ۵ 11 010۵052110106 0 146 6۱410-14514 

 [1(20162مصو جعع هم ۳هماتصع 6۵ وطم» 26 496 30۲ ۶

 (طنو طنوتم ۲ 010 ۵۲ ۲۱۵۵ 1 مجاتمتهنفات اه 2 1682: 6 ۵۴

 0۲ ۷ععتور طانع اطحنر ههذهطع 10 6 واعوع 0۲ ه88عتهت لیاتنعو جم

 26 1۳60 نعص 220 ۵02عتع0 زوصصمعممع ۳ظنط )696 1۵۷01۷60 *)

 ظع ۵0960 1 نعععهصعقلر هصع وععانمص 26 هصع انصع عص0 مجمع

 24 هصهماطعع جو هععدعنمص ۵818۲60, ۳۱6 طنصعهلار 216۲ 0عععناحنصع

 (ظ6 ده تهونمص هک اعطسهوفص ب7 (ظع ۷ممعهاو هم 3۶6 6

 ۵ هصواهتعصعحع ۵۶ رو هطمطن(هص(و 2)ر یانناا# 2106و ۵ 6

 010066016169. ۲ه عطع معهلهعع 6۵ طع ۳9( ۷هایصع 20 هععقنصح زه

 6 طنع0 هایم نهعوهوعف مع سن عمار هطم» طمع

1( 566 0۰ ۱:۱۷ ۵ 5600۰ ۰ 2( ٩66 0. 118 0۲ )6 0, 
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 ۷76۵ ۳6۷ ۷۵۲۵ ۳۸۸۵۵۵ اممعک کادقصر ۵۵0 0:60 24 36 690 ۶

 ۸.۲۲, 656 ۵0۲ 436 ععنمصتمع 0 5,۳, 657 (6۵20 0۶ ۵, 1). 1258 ۴

 طهعونصهدنعع 0۶ 1259), ۳7هج انا جانبه هطناع زص (طع ۱۱0016 ۶

 2۳6 8۳و( ۷هابصع !) ظع هصهصزمهف ظ. ۲۲. 658 (> ۸۰ 1). 1260) مع

 (ط هنعهصب عاعر 290 اط ۳۷۵ هاطعع موعوهععم ۶) ام 6 وحصصع

 ۷هاتصصع ظع هصههاععو نوع ه۶ یعوتعووتمجحف هست هطم»س )2 طنو

 1266۲ ظط4 ته 1۳1-1 [هوعصهصعلر 70 0160 1ط ۸. ۲۲۰ 651, ۵5

 50111 21:76 هسطعم 1367 ۷۷۶۲۶ ۷۲۱۲[ع۵ر ۷۲۵16 24 )36 ۰90 ۶6 6

 وعع0ه40 ۲هانصع طع ومعهاعو هک طنص عفو 0620. 12 وطمتر 1۳۵98 2

 عمو موتنومم ۵۲ 11867696 موووهععع ۵۲ ع 001 716 086 ص066

 16 20معجبصو 626 16 ۷2و طععاص ج0۲ ۸۵۰ ۲۲۰ 650 0۲ 65 ۲ (> )۰۰

 1252--3)ر 10۲ ۵» طع ههع طعص0 عطع 1وعهمع۲ 0ع6ر ۳هطنط مع

 ۲عوج۵هوو ستذط طع جنبه ه۶ طع ظناطم۲ جن 02۳200 0

 ۱7216 هد ۱۷همعات 2 هصر 1و یجعماتهاا هحهصازمه60 ره 43۶ ۵۵

 6۵ طع قععم ۷هاتصع )ور وه طقع 16 یعصصمع ظ276 0ععم طععوجم

 9606 ظفر طناع مص طمع هاطعع طقص0 طنو [عطعع 2140 1-01م

 ۷[ یطعمصعصحر هم 60 اه ۸۵.۲۷, 65 زر هم هلن طعم 1 7۵م

 طهوانص. ۱۵۲6۵۲۷ هو طقف اطععج 2۳620۲ هصهصانمصعر 436

 ه۶ (طع هنسطم۲ ۵0 م۱2عع ذه ۸. ۲, 62ور ۳ظن]ع ظع ییانمنا»

 502669 و ۳6 ۵6۵ (۵. 6) 02۲ 6 ۷28 27 7عدطو 0۲ هعع طعم

 ظع طعوعص 1م یمصصمموع طنع طنعامهر هطنعط هعهنص موئععو 0

 ظ. ۲. 650 جو 6 1216 0۶ نعونممنمع, 16 12696 1266 69

 610860 اه (طع 72/474 اور هه (طع هاطعع طقصب ۸۵. ۲۲ 8

 (ح> ۸۵. 1, 1260) )رم و۵ طقف 6 یصهوهوتانمم ه۶ طع ۵۲1 هلو

 960۳۷668 ظ. ۲, 690 6۲ 651 ص8 658 5)

1( 566 ۳۰ 75 ۵۲ 36 ۰ 2( 566 00. 4 234 6 0۶ 3۵ ۸, 

 .3) 566 ۲. 2 ۶ ۱۶ ۰ 4) ظ. 6 0۲ ۳۶ ۰

 5) دهه۲6 (0/۶2۵ع 0۶۵ 0. 222) هنوزم (طعغ طع )عاعفن 0246 ۳۵6ظ-

 (زوع60 ذ» (ظع 454-7۳۵۸۵ دف هم 13, 663ر ذدص نمد 7ععتو ۳6 دمو (ظ6۲6 )4

 2 0:6 ۳م هاعتصع0 و و هنالفص دل 016 لعصامدزصک, 1طنع او هه

 طه عمو 220 46 246 یطمت14 ظ6 ۸۰۲۲, 633و هو عنبهج ذص هل (۱ع ۰

 هد ۷طنمعط (طنف ۲۵۶ و طوعع4 عمو 6 .هصع اف۵0 هر جانم (

 7وجهلو هو 6و)و طه ۷ظ:۵> ظ6 ۳2دع نفع دص4 هع6 هاطعع (5:۵۸۵7. ۶

 ری6و) ۷ظذط طعع 622, 1. (طع هاطعع 5 185, 6 26 ۸. ۲۲, 633 و هاعععا»

 ۱۷۲۱۵۲۵۵ اه ۷۵۳08 هم قهنتععب ۷۲060۲ صصءهنما هد اطنع موععفعع 16 زج

 عمان ال 5۵60 (5:۵۸/. ج۲۵ 2هجر ۲ 108) (طحا طنع ۲عجا مر 6۵60 ۵

5 

 ۱:۳ ۳۳ ی

 اس اش سیر یک تفسیر نت ساب نت یا ازای ات



 ۹2ا 11۲00۰

4. 2۵۱/50۳۵ ۵ 1/6 ۵4-4 

 وع۷عم ااوع. علل طهلممعنصع 6۵ هطع ظناطانم(ط۵وبع 6]۲2۸۵۱08۵ر

 2۷6 طععص و60 ذص (ظ6 ن:عمهتهاتمص ۶ اطنف 6, 022. (1) ۰

 ۸6۲50 205, 0680660 و 1 (2) 5۸۸/۰ ۸6۲۹۵۷ 737 ور 1680160 هو

 بز (3) /۵۸/ مع۲۶. 2و6, 0690060 25 جز (4) 24069245 5

 ۲509 6و, 1680160 28 دز (5) 2/۸۵۸۰ ۸6۲۶. 7ی6ور 168۵0160 5

 "وز (6) 52۸۸۵/ ۵2۲۵ 207, 0680160 چو ۳ 200 ۸۸/۰ ۸

 206, 4680168 و شب 6۶ جعط ه هطععع وعبعم ژاوح. ومهصعطنصع

 ۷111 20۷۲ ۵6 وه جو :عوهتلو 4۳61۲ 0۳۳66۵۵6فور 26 220 6عا-

۰( 1121165 

)1( 52/۵۸/۰ ۸۶۲۹۵۶ 5 (0۳ ۳ 

 ] طنع 1۷. رو 6ناع4عر 220 زو 6 هجموم ۵۳۲66 0۶ 21 6

 ۱99, ه۶ 36 7۵/۵4 ه۳عوع۳۷۵0 دص (هع ظناط1ه(طهوا#

 ع(زممدلع 2 طدعنور هص0 1 (هعصع 6 طدونو ه۶ طع معوعصا

 ۲66. 1 1و ۳۲16668 1 2 2۵00 1ععنطاع 7۵5/م, هه یزد

 174 8۰ (348 00.) ممه ییمغهنمئنطع 27 ًانعععم 24 1 0

 1۷ 1-۱از2 هب ۸۵۰۲۲, 689 (ح )6, 8, 1290), 026 1و ۵601۳۲ 8

 ب۷عهتو 1۵ ج دل هلن (طع ظبتطمتو عجفطر طنعط 100۱ 6

 هو طع وعصع در هک طع ههصع 1۷ هطوصصمهم هصمصعط 1 ۸ ۰

 681. 16 6 ۵۶ 46 یماموطمم و عنابعح هج 0. 12۲۷1۲ (زف)

 ه۶ طع ۴ععنهص [8۳۵00تعاتمصر هه (ظع و6۱96 عر7عو رو 6

 هو 12و10 2۳۰

 6و عطع 26 0۶ ۶ ۲ 2 هانصصاط6۲ ۵۲ واعععوون۲6 هوم ۶ 6

 ۷هانصع طقتع زهعناط60 (طعنع هعصعع تزلط عفعع :هجونمع مع

 ۸. ۲۲. 724 (>2 ۸۰ 12. 1324) 0 1162 (>>ع ۸۰ 1۲. 1749) 280 12465,

 ۲۲6 هدعانعع 02165 طهنصهو هک 10110075: 724, 727, 771, 775, 778,

 780, 1113, 1136, 1162ر هع ظههمصعفم (طععع هوم صعود

 سا عو۲۵۵0۲ ۵۶ کطنتهعفص هص4 4عهص4متهصو هص4 ظع 01604 (۲ ۶۵

 هک طع عمدصع 28, ره اطاع ۷هچ عفت ۸.۲۲, 63ور اطنتاب ۷عمعتو ۵6/0۲6 اظع ةملع

 (۸. 11. 663) هووا»60 ۲ ۰
 1) ۲۳6 1۷۲89, هتع 6:6 ه۳۳هصع60 ذه ۵۳06۲ ۵۶ هعهااعصعو هععوغ (ظ (ظع ما

 زط 4۲ع ًنعام تطذمط ذع ۷۵۳۷ 60۳۲عماب و تصاهتاتصماها 0616ا:۷عر هصانصو 6

 ۷۲۵16 ۵۲ ۷۵, ۲ هه 2 (ظ۱۲۵ ۵ ۷۵, تب هد ۳طنمط هععمجصا 1 فو 012664 2 6

 وا(مصح هک 6 ۰
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 »هو .گنلفم عموم ط. ودیازفم عمو . ظعووه74 ۱۷۲۲24 ۰

 ؟اتهحع وطعواط ظ. ظصفع 11ص 6ها9توقصر 46 1ععف( ه۶ 436 11-

 00۲10 نوع 0۶ )عتوندر ۷۲0 0160 19 ۸۰۲۲۰ 91 1 (> ۸۰۵۰ [505-6),

 عمق هطمعع جناموحوومط طع ۷۲5. طه

 12 وون6 ه۶ حل (طععع لنوانمنمهصور ظ۵۳76۷یتر (طنو ۷۲5, 1و ۶

 6 جو تمتور هیوءهتدلل»ت ذره اممعم مهصعع جص0 16و ص0

 ظعجطزع ۷ععععو ج0 ج۳۵۷یاطور طعم طع ههنوهلعهو 276 60

 50 هتهصهعموو جق 4۵0 هاطوهبعع اه وعصقع. ۱۷۵۲6۵0۷عتر 166 هصفصز

 هاطع هدصتععغ لوک. عطع نعمناتمل ممنصاع 276 ه۲66ه هو

 موویندلاب رم لمصعما هم 1 تجاعوط هههجعف ص0 هاطعع 0مناطگبآ

 ۷۲0۲05 ۲۳۲6۵۲6 ۵۶ هلو 696 ممتهاک طبع جلوم هههججاعا6 ۷۵۵۵

 10(1122ط ۱7۲۵۲6 6و1 ۰

 ظضومهدوعن 36 مهامعمهبمجمطنهل معهانهمتنهع ه۶ طنو ۱۷۲5.۰ 6

: ۵ ۰ ۳2 101107۷188 

 (ه) 06هناطعهملنصع زنم ممنون, طع نکنه (م» ۵

 طعیعنعص 247 (د) ده 247 (ذ)م, عهجیدلاب هاطوع۲60 1 5,

 ۳۵۵56۲960 60۲6 ۸.۲. 800 (۸: 1۲. 8-1397), او اعم

 268166160ر و276 زط یعتادله ۷۵۲0۶, ۴هوعناحات (طنع نوا 6110ظر

 مبعم رده ظع وعبهماط صحت ه۶ 46 77۵, ۷2۵ هد 0

 198 یتادنص موباف ه۶ ۴ع:وندر ۳طنلع هاوع7ظع۲ع 136 8006۲۶ 6

 ظ20 هلعهعل ییاجاطانفطع0 69616 1 طنو یابصمهونالمط رو ۵

 طب ج مهععجعع اص طع 1۳/م»» زر 2۵۵4۲2 وا 2401#*

 هطعهعاب -انیص ۲یجوصهم24 ظ. درو 27-کق2ر ۲۵0۲ ۷26 6۵80-

 20960 29096 ۸. ۲1: 630 (جح ظ. 1. 1232--3) 1), 186 6 ۵۶ نو

 22و86 1و عل۷عص هه 2. 1 (طف) ه۶ 436 ۳ییونهص 18۳00 اع-

 (لوصر هص0 136 هجمواحتمم رو هم ؛هالمهو : 1۵ 46 وعع«ط ۵۶ طع

 260016 ه۶ معطعمصر ظقلاعط ص0 1:هصو0اهص 66۲6 رو ۵ ۵"

 0:41, 28۳0 ؟طع عمصمجصعء جلل طعنع 042 ؟86وععاع0 (2۰ ۶۰ ۱8-

 2و01۳2060) هه ظع طعم عنبعم ج ۷ععوع غم دل نوا طنع. ۱م

 طنو یوتعووتوم طمع متوجممصعع» زغ او هلعفع طقع (طع اصطحاحا-

 ۲2815 0۲ ۲ مدتع ه۶ ۳ععولج هه طعع هومهط ععااتجللو 0۳6-

 32008660 247 حق 2:41 زاط یتاجدنط 0عقصت6 یعععر دهها طعم

 1) 566 0. 192 هک اطع ۱۵ ه اطنع ۵۳۶ ندنطانعط60 ذص طنع ۹6216 (۰)۷۵ )۰

 1... ی ی  7-۳ 0 ۳ ۲ ۷ ۳۳ قوس نخ ی ۵ ی ی



1 71 1 (۱۵۰ 

 16 ۱۳۷28 ۳666060 ۲ 2 ۷۵۳۵هار هتطعه6۲ و90۲ (دق 1 ۸۵,

 0۵00/4, 04910ابم 66) ۵۲ 1086 (دق اط 060, 00, 010/4, ۰)66۰

 ]16 0۵۵60۵1۳۵660 (۵۲ ۵6۵166060 ) 247 هات ۵6۵۲۲۵۵4 1 ۵

 ۱۷۳۵۲۵ 16 ۳72و 1۳0860زهاعاب نممع060 ۲ ه یمجومجمص( (وایعط

 25 12۵۳۵, ۵۵, 9۵۵/۵ مهر 66 1 طنع لنوانصعانمهر نم

 152۵62۲60 206۲ جهات ۸.۲۲, 800 (2۸۰>2 )۰ 1397--8), ۵5

 هاووععع0 همط ص ووعععط هص0 هنانصهع اه ملل مدعاو 6 ۵

 مرععع۵ا طمع ۲۵۵۲6 ۵۲(-عمفنععم :عونمصف هعص۱مهع4 18 ۰6

 (هجعار 50 24 2 4ظع تعوعص 0د»ب 6 2:41 (ععمصهمبصعع0 حج ۶)

 رو ص۲ 6۵1۵60 1۵ 2 16۷ ۷۷۵۳05 11166 2/2060 0و

 ۸20۳00, 6. 1ظ6 مهعوعهع 20۷6 6۱:60 وعهصصقر )6۲660۲6,

 4و عادعع طع ظعم(طعفنو یمن 20۷2هصعع0 طب (طنع لوح

 هنه((نمص سهم .هاهوعع0 هما ام هدزاتهعب 1 جعل یتوصانص-

 هتدانوص مع 136 041 ذه (طععع جمهتعمغ انصعو (۳نطعطعع ۱۱66 6

 ه۳لنمدت هر هو و هم» (طع ووع زط ۲ییونعصر ۲ اناعع 96 ظععاطتع

 رب ۵ زدص ومصصع هاطعع هصعصصع) زور ظ۵۳76۷۲عنر 0مدندنار طه

 هههط»م هونصماع (۳ظنعظ 1 ۷۵۵۱0 هان ۵۲ ۵1266 10 6

 طععع) هقعص ظع 2000660 ام 1270۲ هم طع ۷زع»# 021 1 ۵

 ه۳مهه۲هعع04 اناعع (ظع ظعدانذع 22 (۷۷ هلوط 22, ۳صوانف» 7۶ 0

 «طحختر وب ههملععم 6ع۲ععع )۰ 1 صفت ظع ظ۵660ر 076۷6۲ 4

 ها وایمط ۳۳۵1۵8 ۷۵۳۵8 جو مهوو60 1960 ظعجاطزع 26 ه»و ۴

 1216 6۵1960 ۲6 704, فر 10۲ 1۳512866, 2/5/40 0604099,

 ی ۵ (۳۵4ع6۲۵ ۳6۳۹12ط 6400)ر گیر ع۳ر 220۵و ۴

 8۵۱065, 7۵۶۸۵۵۵/49, ها00, 0040, ده ۳6 1ناععر ۷۵۶۵

 1[ ۷0۱۵۱0 جووعمع طه ۲6 ؟عتونهم معمجصهتعاتمم 62۳0 ظ 6

 ۸ظخعحطع اس همعانعع (نهصعور هوم (طمبعط ۵۵۶ 106941621 16 ۵6

 ۲2016 2/47, ۲6۵6۲۵۵160 16 ههم۲ع هامععل» اطحص 6 ظ۲۵16 4,

 ۱7 طنعط و نوع وهعع (طعص طع !صعانوط 2. هنصعع (عطنو ۰,

 [0۳8ع ع طهعنع ۶ (ظع :ععهصا عام 2۳0 ۹18966, ۱/۱ ۷

 هدعععوانههقر 1 1و0 ظع جصعنوصهب لنوانهعازمص 06۷6۵8

 200 04, ۷۷ هلو 2۷6 1عص0۲60 16 200 276 ۵۱0۷60 6

 ۱۸۵06۲8 0۳2666 اه (طاو 1 ج

 (6) 19 عهصعتدار ۷10ظ ۲2۲6 6ع6۵انهصقم طنع ۷۲5, 0069 ۶

 نود بزوح هعسععم طع امت نعمداندعات ۳ع:ونهص 166۲8 مر 6,



(0۰ 09۹4 

 2 20 ع 2ص0 (طعنع ظعجاطنع ۳۵۵0۷06۵ ۵ ر 2 290 مر 220 2

 (ع هععع ه۶ 46 ععع نت (ع جص0 ۸) (طع نوه ع0109 1۶ ۲

 2206, 1م عطع عععع ۵۶ طع هاطعع 0۲66 0275 16 18 ۵۵

 ۵206, هیوعهتعللت ذه طع ههوع ه۶ ستم ههصعع. 1 )6 ۵6,

 طوط 10۶ 66 وهلعع ۵۶۲ هاععصمعععو 220 هصناهتصنازر 16 لنواتصعانمم

 زو 10162060 ط7هدوطهانر 2عع0:لنصع 4۵ ۲6 1206۲ 6۰

 (ع) 186 02۲1616 8۵ زو 50892618868 ۵۵ 3 1ه 436 هصنعصغ

 ۱۷7۵, 220 ۵ هک زم (طع هجهعم ۱۷۵۲۰ 12 4۳6 16: 6

 12666۲ ومهللئعع و 2000060 0۵

 () 136 مءمموتانمم 02 زو اه ججتحاطا»ب زمنمع0 1م 6ظع 0110۵۵

 ۷0۳4, 224 ۷6 804 زورب, تسدب , ناهفصاب, 26۷6۲ زور هبر ۰

 (ع) "1۳6 ۷6۲ هو۶ او طلا هو زاهه 1(ط حج ۵/27 ۵

 1 (هالموو یاعهط 1۱ععع هک ار در ذر رپ زر ور ۳طع۲ 276 ۶

 زونه60 1م طع هاامهنمع 1ع1عتر طبع ده 6 هو ۶ ۵9

 منم 9۷1(ط دمو هلطعع 16۸6۲ 1 زو زاامهه ومهصعانهممم ط

 20 ومهصعءانهصعم هزطمابا 3۶ ۰

 (م) 136 72 1ه0:یانمع اه عهصنان۷ یدواامانهه (2/4۶) ۲

 (طع جنتنطبتمص ۵۶ جحص ه0زععان9ع 4۵م عج همنص طعم 1 5

 2 ۵/2 1و 1ه01867عصالپب یجتموو60 ده مایع 01867686 ۷۷2۵5۹, ۰

 طوب 406 16006۲ ی (2 ع. قرشم راید یاصقا ), طب (ظع ۵۸۵۵ (2 ۰

 ناگتشک ءاصحا )ر 9۲ ماعنصع 2 ۸۵۵۵ 0۷6۲ 6 ۵20 0۴ 6

 8156 ۷۵۳4 (۶. 2. دوخ یار اضتقا )و ۵۲ طب هنهوحام ماعمتصع 6

 ۱۲۵۲09 زد زادممهونغزهه هبناطمغ دموب همءینمل هنقص, (-ع. لحارم اهتنا)»

 6 قعوع طهنصع طع یمصصصموعع( هه ظ6 1و( 1۳6 ۲۵۸۲65۹6 ۰

 18 طنوع عجع هجا طع ۲۳۷۵ قتفع هعطمو 27ع صجروام۲علر

 2عع60۲02صعع طه 0016۲۴ ۰

 (ع) ۸26 0۷6۲ ۵12 1و هاعص هوجنا۲ع0 76م :عوانا۲ع60 #۲

 8۸00678 ۷ع2ع6عر هه عطقع هزاطمب همت جووهصب ۲نلعم 1 6

 عج 1 طقف طععح ۲ع9۲۵۲60 اطتهیوطماب( 2ععهتلنهع 4م 1ط6 معععص*

۱ ۱ 

 (۶) ۷۷ 6 هدص ۵2/2 ۵۲ نهامموجننمص و [۵۱۱۵۲6۵ 7 ۵

 ۱۷ هم دو هجا ۵0و هی چع ماد, اف, لئاضف, 0

 2۵6 عید هه یتدمانعءع اه ظعبونه او 60 هدحا 1۳6 ۵20

۳ 

 سر می و دوش یک تی



994 1۳۲10۵۱۰ 

 1996۲6 66 ما ه۲ 16 ۱ ۵ ماد, اف 200 لیاضف. 0
 (طنع ۲۷۲5, 6 ۸عحاطنهص هع(ظ00 زو 6۷6۲ 960: عمه طع

 اف هعع زهفع7060 صلع (طع و جصف ومهصعانصعم هن(660 (ماد

 0 ماد, ۵/6.)ر اطان 136 ۵۸۵۵۵ 1و 6۷6۲ 0960. 10 (طنو 46:0 ۵6

 ۱۸۵06۲8 0۴264166 و 1۵۱1۱0۷۷60, ۷۵/۱۵۵ 26007018 ۲0 ۲6 ۵

 ۵۳۵۸۱۵۵2۵6108 ۵۲ ۳6 ۷۵۲, (ظع 24۶ هناطعع ظ2۷زصع )۶ ۵

۰ 00185 ۲۳7۵ 6( ۵۲ 200۷6 

 (2) ۷۷۵۳۵5 1۱6 8 5 )» 20944 (ییاقبا), 2/6. 27 ذه طنع

 ۷۲5۰ 6۷6۲ زهص ۳هذط ۵2مهر 2۵4 (ظع ۳9( 2۵4 50و

 طه 20 ومهجهاتهصعف طقف ۵۶ عطع ۳7۵ 00165 62621۳ ار 8

 هناطعع 25 ی 0۲ ی 3 . 18 6ظع عع 6۳6 ۵۵06۲8 ۱۵۵6 و

:910۱۳( 

 () 136 مدعانه1ع 72 (ی) سطنعح عنبمص یجانصبنا ۵ ۶6

 عهصوعو ۵۶ طع ۷6 ۵ ۳طنمط 16 1و ۳6860 زو 2۲و اه نو

 ]۷۲5۰ ۷۷۲1۲۲6۵ 5602۲۵261 6۷6۲ 101060 (۰ ۰ دنک یی, ۲ دنکیم),

 ۱7116 ظ۵0ععم هبوهعع جامع هن(ظع۲ 2106۴8201۷6 1 016167601۷۰ 6

 ۲۳6 هععهع هک اطنع 1۷۲5, طحف طععص 101107760 ه 6 0۲۱۵۲60 ۰

 0) 1. (طع 1۷5. ۷۵۲08 276 هتعص 01۷1060 ره 46 10016 (جو

 1و 0۵86 زه ظ۵0ععو ۳۱۲۵۵عهج 1عموبههعف) 26 )6 690 0۶ 2 1106

 2 ۳800166 ۵۶ هاهلزمایو عمه۲عصنمصهعع هما 92860108۵60 ۳ 6۸

,6 6۳5128 1[ 

 (7۶) ۷۷6۵۵۷۵۲ 6۵6 نهتاتمامع 2 (سنطمرم ظ2() 294 ۵ 6

 زهدهع0 10 طع ععععلنهع ۷۵۳۵ اطع قصفل و او هصصناع0ر و0 (طقخ

 »۷ع زهتدنزهطات ص0 كن, ما 0 هک هم ها کللب ۶ هکلب کره

 200 جره 10 هکره 280 هچرهر مع 1طنع نعمتی طقع ععم

 2۲696۲۷6۵ ره ۲3۶ ۰

 (۶) ۷۷۲۵۵ 2 ن۳6عولااهطر واعظ حک ۵8, 00۳۲, 06۳۲, 0۲666065 2

 معمصمصح طعونصصتعع ۷۱0ط 20۴, وا حق, 4, 49, 43/49, ۲۸6 7

 رو 2۱تهرو 611060 280 ۳6 ۷۵ ۱۷۵۲05 2۳6 ۷۷۲۱۲۵۵6۵ 10861۳06۲, 0

 (ظ26 ۷6 217دو 84 وزا 20۶ وا زا: نارب, ۶ نا زر 6 1 طنو

 0۲264166 طقف هاوم طععص ۲0۱۱0۷۷60 ره 6۶ ۰

 (م) انمعالوب طعم معهنت ییاجنص هممهجامایف هص0 تجتوایهل و06

 انهعور وهوصع هک (طع هصمعع زهصممتامصا ها سطح 276 ۵



[۲ 101], 11 

 1 0272۲2 14 08 0 1 (جع) ه۶ 46 ۴۵۳۵12 ۰

 190 همیصعع6ع جلل ۵۶ (طعصح مای 6 هجلانل# 1۵ هصاهعوع طنو

۰ 1۲[ 

 (2) 52۵۵/. 22۲5۵ 7375 (ب)۰

 ] طنف زو هص هلصمو( یمهجا616 000ر 220 ۷6۲ 0۵۲۲۵۵ 6

 18 ۲6 296 ۶۲ 10:هنوص ۵۲05, 722. 1۷ممعمآ 2ص0 1 هاو وصف

 290 هتاعنوصو هک ظعجاطزع ۷ععوعع 20 وعم(عصععع. ظع اه 436 ۰

 1296 1عع671960ر ظم۳عععر (ظع۲ع و ج 1عصمص(2016 6۵068267 0

 هوهصن[ طعم هنعمناتمل ممتصعع. 1طع ۷5, ءههمعزوهع 233 ۷69

 (466 عدهعع) همعط یمجادنهندع 21 1186و, ۷۲1۲۲۵۵ 18 8000 ۰

 ]13607ععه طع 1ع2 7و هم هان 215 2804 216 86۲6 1و 2

 مووت16۲2016 1ًعمهمعحر هونننت۲عاعصع 6م ومهعع 30 00. 0۶ (طع ص0

 (عار 220 ۵ ۲۰ 153۵, 1. 12-1632, 1. 24 0۲ 106 1[. 126 ۰

 "[طنع ۷۲5. ذع اه0260ر طبع (طع :نانهع هص0 مهلععموته منه

 معهدانهمززعع زههنعهمع ج همجعونلعجطاع ههع عج ممنمع 10۵ 6

 طیندمنطع ه۶ اطع هنوطاط صحت ه۶ 36 7۲۵۰ ظ 16۷ 65

 2۳۵ ونممآنع0 اه 2 هصمعع مع طقصر جم عج هیهصاطعع ۶

 عاهووهور هصعص02اتمصع عم0 ۷هعنهمع ۲6*2 علوم طععص 20060 له

 عموججهتها *۲هل عععها انههعع. 1ظع هلععموتممطنهعا معمدانوعت(زعو

 2696۵۲60 ط۲ طنع ۱۷5.۰ 27ع هنطصتلعع 6م طمعع ۵۵01660 1 6

 1256, 9۶ 1 معععصعو ومهصع 200نعمصهل هتاطموبحجمطنه عمه

 عزعور هصابصص 6۲۵660 08 0 7 (دنض) ه۶ 6 ۳۴6۲۵۱۵۴ ۰

 (3) 5۵۸۶ 2وو6 (ج)۰
 "[ طنو ۲۷۲5, زو دهها همصججاععر 276 826 2 162۶ طقع ععج

 1و6 ظعع»تععص طع 1ع2 ۷۵و هم ها66 2 220 ور 220 ۶

 عطع نه زو :عیووموعتط1ع 10۲ 2 عم00 هم وا 6201085.

 زو (جنناب ه۳۳ععار 2ده0 و ۳۲ز(6ع۵ اه 2 ۵2۵0 طمبوط 1681016 ۰

 16 ۷0886 ءمهجوزوعف 8۰ 264 (528 00۰) 0۶ 25 ًانصعم 2007 6

 ۲6۶ ه۲ 36 4-۵۵ 1لفع1 هصهقع هه 1. 218, 24 6

 ۳عصهنصه1ع وه طع تمابصع رو 8۱۱60 طب 3 62(نوهور 0۶ ۳طنمح

 ۲36 69( زو ۷۲6و زص اطع هوصع طقص0 جو 66 ظ]ع ۶ 436 1۷5.

 290 6 ۳۷۵ هام اه 2 هصمعع جمع ظ290.. 1 طنف ۷۲۵.



1, 1 1۵0 ۰ 

 46 1عع4ر او 60(۵02ر طدکر ۷1ظ (ظع هعععوانم» 0۲ ۲ 1

 طقف طععص دادووآنع0) 220 8. 264-220, 1و 2ص6691ر ۲

 دانه (؟عوص (طع ص0 ه۶ (ظع وعبعصهاط مع طععنصصتطع ۲ ۵6

 هنوط/ط جا ۵۶ 36 ۵۲۵ (ظ:۳(ععصاط هج هی: (ععصاط ۵۲ طع

 (طنزوااهص هم ظهمموف( او مه صموععععمع هو 46 طنو(0-

 1۵2 طص ؟۸میهطوطفط (01604 ۸۸ ۲۲, 854 ی ۸۵. 1۰ 1450)ر 46 هطم۲

 ۵۲ (ظع هایم طنوام ۵۲ 11ص صمد هو 436 ۵۵202 [-

 118001۲ و 2۷۵۵۵۵202 14۲ 2۵0 ۵۲ 36 ۳۵/۵2/۱۵۵۸

 هان 20۳۵-۵ 20۵0 و۵86 ۷۵ 0026۵ همعع اه طاو

 طعص0 27ع هام زده ظععطتع زص طعم هوبوتمع هک اطع هایم

 ه» اطع مهدوعع 100162460 26 4۳6 100۶6 0۶ 7 (هص) 0۶۲ 6

 ۳هواهص ۱۸6۲۵0 ۵6(مهطر ۳۵۲۵ ۵ ووءمنههم ۵۶ 13696 0165 ر 0

 101 ایفع طه نو موج طنوامتور 1و عن ۷عه. ۸۵و (26 و0۲ ۱۷۲۵8۵6 ۵۵

 18 ۸۰۳۲, 840 (- 2۵.12. 1436--7)ر و ۷۲۵, ابو( 2۷۶ ۴

 مهووع0 ص60 1طص ۸:هطوطهط و مهوععوونوج 06/0۲6 3۵ 6,

 1ظع عجب ه۶ (طنع ۷۲5, م:ععهماو 1۳6 هعءطقتع زمهلانصهع ایعیول

 18 ۷/99. ۵۶ (طنع 0266 عص0 هم هصعماتمصع0 زره عععنطمع

 ۲36 8۲5۲ 0۲ 6 ۱۷۲99. ۵۲ 6 5/4-7۵/47. 1 طابف 436 ۳6:وزهم

 0/415 دعع 21۳72۷5 100162060 ۷ 2 مار 220 7 و 21۳2و ۱

 و 26۷6۲ هک ۲ 060۱۷1( 6 مهتفر ر دیهتفر , ملنب و تست

 ه1ع.ر [0۶ 6 انعایمت ماهتف رو دیاهتفرر مالنبو تسانب . 126 1۵-2-60

 2۳0 ۵74۲-۶-۵ 2۳6 هلصمعب هات ییوتموجع04 246۲ 36 ا۵-

 هومن حق 7 0۵2 هامرررره) هه اه۲ همه همه هجا

 حوت ۵22۵ 80 4 ۰۰ یهناخ ۲ هناخر یهتفر 10 هتفر , 21.

 ][ طنو 1هاع نعهناندننار هتطنع(ط هصنوط( 6 ۲6۷۱۷۰۵0 ۱۷۱۱ ۵۵6

 [۵۲ :عوومصق صمنصعع04 هان اه ۳6 60100۲ ۵8 0۵. 20۷1[ 1

 (وح-زص) ۶ (طع ۲عبعتهوص 10۳0۵0 تمصر 1و یهصحمص 1 1۲95, ۶

 (طنف هعلعر ص0 طقف طععص تموم زط هادع 6010108 0۲ 6

 1۳/9 زد 2۵44۳ 4و0 4760*4۳21 1ط اطنک 56۲165 (۷۵۱, 26),

 هطوع ج طناطع نعانصهنمص او یاهطانوطع4 0ع۱»ععم )6 4۸-

 0701۲7 204 ۵6 زر 0-2-4 هلاع ۵سعم, 6 ؟میصع هلو

 ۷7۲۱6660 یو - 0۲ یو -- 200 6 12016۲ یو -. ۲ هو 6

 /۵5۲۵ 0۲ طع ععصنا1۷6 ۵۲ ۵۲ ننه هعممط (2۵۵ 0۲ ۵۵09)



1 1۵۰ 1,1 

 زو هدعوتهووع0 هناطعع اه 36 ۵۵2۵, 0۲ ۵ 66 4, 0۲ 1و ۶

 مرعج۲ع9960 24 هل طبع (ظ6 ؟هانتعط ههع۲(ظ00 ۵۲ یجتعووتمص

۵۵ 29 52/۸۵۲۵ 1612 .0 08 ۵۲60 (۵02۴ 36 0۷6۲ 7728006 

 18 1۳6 ۷۲۵, 8۳86 0عوع160 رو هم هجوم. هنهناهعا

 8021 ور هنادعع 4۶ 1و هصصصآه۲علر 2عع0:7نهع ۲0 )۶ ۵

 20۱۷ 200060, 0۲ ۲6 ۵/۶2۵ 15 انک64, 8. دوخ یودرا 0۲ دوخ 3

 ۸۲6۲ 6821 7 (ی) (طع ص6( هوس طجاطنتبهلا و60 رو 2

 و 101101۷760, ۰ ع. 2 ۵2۵ 1و هدزمص. ص ۲مجلع ان 7

 09 04و 66. )6 ۵2۵ 15 500۵61۳065 1956۲۲60 دم

 90806 هه هو(, هاب( 606 ۵ 1و 2۱۳72975 00060, 50 132 6

 880, 0۲ زوعهصعر ماد 200 ماد ها۲ ۶ ماد.

 ظع :ععجدتلع طع 1۲66 6ع2هانوهو 26 طع ج0 ه۶ طع ت۲هابصع

 ۲۳36۲۷ 276 هک ۰ ۰

 (1) 16 و0۲6 2ععماصم ۵۶ طع وزنعوع 220 عج 0۶ 20

 20060 دو عجل 148-01 1 وک ٩۵ 136 ۵۸/۵ -54. 1 قو 60۵9۲-

 هتودلزب !عممسع دع حع *۸موعهملنع» هع *5نمماعصعمت (لیذ)ب

 0600۵165 1. 220-218 0۶ طنو 5. 220 16 زو مع نهمهصجمص#

 0980 26 طع ج0 ه۶ ۷۵), 11 ۵۶ طمع ۳۵/۵4 1) 1ه طنو

 6296 )6 ۷۵۵16 0۲ زل هرعمعوا ظع 1عع( 1626 و ذض (طع ءوصجع 0

 ظ220 جو 4۲6 ۳666018 (عجعار ۱۷۳۱۱6 211 6326 1011075 (6۰ 220-264)

 رو 1۳ 4ظع 126۲ ۰

 (2) ۲6۲۲ ؟هاامسو (ظع جاناهاطزهوتهمطنهآ هصهصصمد۲ ۵۶ )6 ۴

 0۶ 136 ۵/۵ وا4 6ها160 7500۷080-114 (۶۲. 2206

 2314) ۳ظنعط طقف 2۱۳620۲ طععصع نعهبوع60 ذص حص هععانعع جهت

 ه۶ (طنع 1ه۳۵0عنمط (0. ۲[۱6۲۷1--1رآ ک۰)7/27۵

 (3) شف ههوصععع 2 ۲۳ع2انوع هه (طع طنوام۷۲ ه۶ ط6 ههازدوو

 (8. 2610-2310) یداهنصنصع 2 ۳۵۶۶۸۸۵ ۵۶ 6 ۵/۵۵

 هنم قره ۵۲ ظطف دل 234دمقلر هد 2۲ ۳۵۲ ۲

 ۱96ط هظع مملو صمد یو رو یصععنصع0 زم (طع ظنطانه(طخو

 ۲ع(زهههلع 2 ظععتف (وو). هوم 1314), 20 ه۲ نه ۵

 هلو( 1۷۵0 20:نلوهصصاقر طعم یمجاهنصع0 ذم طنف یو»ب ه۶ طع

 4-70104610 . ص0 حصم(طع۲. قمصح6ع جععمص ۵۶ طنع ۵۲۱ ۵6

 1) 6ععب 10۲ ذطوامصعب ظاط6و تمنملموبع ۵۶ اطع ۳ععنمصه 266. زج 1طع هند

۰ .۶ ,0۵11166 

 شرق اب دن ترم ست سیال ۳۳ تا
0۳ 1 
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9:۹9 1۰ 

 و۷۵۵ ۲ ظ:01عووم۲ ظ, 6. ۳۵۱۳۷۵۵ ذص 436 ۰/۲۰ ۸۰ 1902 10۲ .٩

 00۰ 610-567 2۳0 887-849, 220 هد 6۳ طاقت نهناتناهق

۰ 20060 ۳6 ۵222 

 1۳6 2۵/۸۵/۵ هجده 6 طنوامع۲ ۵۶ طعم 5هازالوو ۶

 ظععوند هج0 ؟1تفم مه ]وطن ظعع 4۵ ۳دوطنتا ظ. ۸:ولهصر ۷۵9

 ۱۷۲۱66۵۵ طب هاطف ظقاع یطعصص0 ظ. ۸ . گناوه ۰

 1۷[ هاوعصصصع ظ. هطصم0 ظ. هاآومرص ط. !انصصه 21

 18 ۸۰۳۲, ووو (>ع ۸.12. 1202--3)ر 200 ۳2و 060162060 ۲ طنص

 هم ناقص 6ماطنره طب لتاناص کمر !طیوه»# ظ. (اهنانز هوا ۰

 هناهوصقص ظ. 622 0. مدبنلصنفح ظ. 19:41 ظ. ههازائور ج6 ۶

 (ظع ههازژوع ه۶ ظعتع النصمعر هطم عنوص60 عمه ۸.۲۲, 588 0

 607 (> ۸۰1۲. 1 192--1210). 16 هووعتهماا هصنوبع ۲27۱و ۰

 ۵۲ طع جان ۱۷۵۲۱« 1و ۳6۵ اه ج عمان ۵18 هر صف

 1و 42060 ۸۰۳۲۰635 (> ۸۰1. 1237--8). 16 ۷۵۲۱6 و ۵ 2 لنع-

 منو ۲ع هفتم 20 مماعنصف 2 1ع7ع6ع هصصهابصا ۵ هه عماک

 2ا[یتر اههلسلنهع 2 ظ2(۳۳۵عع عمره 37 162۷۵6 220 2

 هابعتوص ۵۶ عطمبع 2و 1ع2تعور طع اعغاعع هعملنصع 1( ایم

 2216۲5 مع هطعوقر طهماعهصصحمصر یللنعتهمطزر 9 1هع-01۵۱1هع 0

 هاطعع .مجتاب هه وههنع هععمهمانفطمصهماقر طععنلععو 2 6

 نهم ۵۲ جمع ههعع006عو هه جم ب۲عاهو مع اه ۱۶6 7

 ه۲ طع هر ها هتطنط طعم هعص طعتع طبع 1۱۱616 11 حص#

 یمصصعانمص. ص ووننع هک طع هصجصر هععمهمانوطصهماع ه۲ 6

 هانادهتر  ظم اهم هم هجا طعم مجنهصومتد هک 4ظع ععا

 دهازانو :دیلع ه۶ ظعتع )لانصمعر طبع طنع وومعهنها هعلانعتهوطنع(ر

 2۳(نو( 20  هممم-عمهمهمنمصر اطنع یعاتعصع لنعهبرون عموم 6

 ۲۳26و گو طع اده0همنهطاع ت۷هعلبع ۵ طع 006 ۷6۵۲ 5:0۵ 5۲

 هو طع همت عمه :عهتءاانهع 16 )24 ظع یم:عیوات لو

 مع اه طنو ۳۶۳۵6۵6۵ ۱) ۴۵ طبص060 (طمدیععص4 تعوعو ه» 06 6(11ر

 طمع 220 مصر ۷116 عصه0 نهم ۵۲ جم مععمج »سطم ءطقلا

 هد هاب ههع ونصهو16 ۷۵۲۵ ۵۲ 1۱عاعع ۳۵ (طنف ط0هاعر 0۲ 200 0

 ۵۲ و۵۲26( ۳۵ یر ه 0 21 16ظ در ۵۲ ۵00۵۲۱96 6

 1) ۲۰ 282 ۵۲ (۳ع ۲۷۲, 1۳6۲6 1و ه 0نوامماتمصحو 0ع 1۵ 16 طنوعو دسذصع

 (۵:9500960 ۰ 161 2۳0 154, "1۲۵96 162۷68, هو هل ج۳عوعص هه ۳ هق

 10110۷۷5: 153 161و 155160 154۱ ۰



1۲ 1 0۱۰ 1۷ 

 ۷716ظ 10۳. 18 و0166 0۲ لطنف ها0۲56ر ظ0۲76۷عتر 6۷۵ 06۲9089 6

 ۷6۵6۲60 4۵ 0عع اطع جیاطمفو هه عامه 224 6

 طنقع ۵,

 1۲6 8۳9۶ ۲ طععع هاطتن1عمصعماع زو 10980 2 اطع ج0 ۶

 عطنو ۷۲5. 0۶ 36 ۳۵/۵۶54, 220 قو 50۷۱60 0۶ ۵/۵

 (۷16ظ ۵5۳۵. 1 هصناع 6 ۷۳۵۱6 ۵۶ 86 ۳6/۵66 (37 ۰ ۲

 74 00. 0۶ 4طع 1۲5. ه۶ 6 2۵۵/۵ ي-ص014۲), ۲6۵۱۵«زهع 16 ۲

 2و و0۲۶ ۳۳۵۸2۵66 ۵۶ هجلب طقلع 2 موهع. ۲6 علوم ههصزاو ۱۶ 6

 (نموهدونوص (25 8۰ ۵۲ 50 و. ۵۲ (طع هءنعنصحل) اصععلزر 1( هاک

 2۲6 موعصصقر 0۳۵۷و هم هاطعع اتهصعمابو 675((92. ۸۶ 05

 ۲6 طعمه نمعنمصه ه۶ 46 1ععر 130776۷65, 1[ او 0۵

 1902ع6ر ۳( ظع هطعصععر لنهتمبانمص ۶ 200ن1مه ه۶ ج ونمهاع

 ۷۵0۲0, و0 طقع ره ۶م ج۲ جم 46 ۵/۵۵/2۲ 1و 2 طنع(0ع1عهل

 هدر (طنع ههن0وهصعصا یتهمانهجلا۲ ونممانعع 2 566080 6006در

 92۷6 921 6۷6۵۵ 8 261-260 ۵۵« 1ع2ک طعف عع) 1هر 0۲

 ۲۳ع۵002 11« ۷16ط 5۰ 1434, 1. 3. 144, 1. ۲1 0۲ 1۳۶ 6

 ][9. نسهزمع ۲۵ جص هرع۲۵۵۲0102۲۷ 01666 0۲ مهعهاعوومهوو هو 6

 02۲6 ۵۶ طع موزنعار ۵۳6۷ ظ6ع ۲6 ۵۶ 6ظع 20:10ع69604ر

 همنصع تناط طع لععفط هک 4ط6ع اععع کهازئو دنلع هک ؟16ر

 ] هوا ط. ظعولقصر ره طنوع سهب هتزاط هام 1 ایاعایفط 1۳۱6-

 )22هعطهطر زع هععع0 هناطمبع ده طنعفسع ۶ هاطعع زهنءمانمج ۲

 لنوهداتمسنار اه (طع عج ۵۲,86 566080 ۷هابصصع ۶۲ 6 041-

 عبوا4» 2 2 هه 1ه4162660 هظ 00. 11-01۳ (جت-بق) 0

۵/۵۰ ۳6۲5۵ ۲۳6 

 ]86 66080 0۶ 1طع ج9:1ععصهصاع ۵۶ 6 2۲۵/۲۵۵۸

 200۷6 هههمانههع0 و ههان(160 2۴0۳۳۵4۵ 716-1 19 ک- 5071 -

 هه, 2۳0 رو طب ۷یوهمصصم0 ۳. ۱ یوهصص24 0. ۵

 ظ. ۸0 1لقط ط. هما زرقص هل)آدومه( ۷-21 22لئر ۷۵ 2

 1۷۵2۶۲ 10 1-در (ط6 1دع قععانبع )لاممعما منع ۵۶ ۳عیجنه

 (عهنوصع0 ۵۰۲۲, 736-717 ۸.۰ 1336-1317), هصف0 طم 0
 18 ۸۰۳۲۰ 743 ۲) (>> ۸۵.1. 3-1342). ۳0۲ حص ه0نانمع ه۶ اطنع

 ۱۷۵2 اعر طه هتجو مون اه ۸. ۲۲,711 *) (ح ۸۵۰ 1). 131 1--12)

 1) 866 0۰ 26 ۵۲ گدووطهنص"و 1نفط ۳۶۵۲۵66 280 ۳۰ ۲۷۲ ۵۶ طنع 6۶6۳۳۵۸۵۵ ۰

 2) 70۶4و 0. 18و 46 1هجاتعط هص4 ج. ۶ ۵۲ 6 066۱۳۵2۵ ۰

 ۲۱۱۳۹۱ ۱۱۹ ی کد 1
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 ندنصع (ط6 :عنو» ه۲ تازه ار ۷6 2۳6 1069460 4۵ 1۲, 16271

 هننووطعنطر هم منادانفطع0 هم نرنعصماهآ ع0ن(نمصر ۱۷۱6۲ 6

 290 همععق رص 1:اعنفطم 26 66 ۱۷2۸/8471[ ۲۳۵و 18 0۵1۳0 18 ٩۰

 1326 (>ع ۸۰۲. 19068)ر هه هه عمنهعمهل ههناتمصر مدادانصع0

 طب ععععفم ظبتاا ۵ انع۳لعص اه اومور عمجاهنهاهع 6 ءحصع

 ۲6ام 6 (۲ مدهع هه0 ًانصع مع ًانصفر طدع هناط 6یعصحم

 266(۳۳6 2۵0 ۵۲6۶. 1طنع هطعنلعمصهصار ۱۱۱6 ۲۳6 1عع(ر هصصنو

 ۲۳6 266(۳۳6ر نمهلصوتمص 20 1نععهوونهدو 6۶ 36 ۳۵/۵۸۵ 4-264۳

 طابار 1ه90620 ۵۶ ۱عمتنهه (طع طنو(مدزعهآ متاتمص ۵۲ 1۳6 62( ایه

 عمان6طع0 ذه زعم هدنونهمآ مصر طعم یهونلع طعم اطمدوط 66 0

 ۲6۱۷۲1۸6 1 اه 2 ۷6۳۷ ه۳ههبع 2۵0 2۳06منهل واعر هه 40 11 16

 ۱1( مجلل ههصصعع ۵۶ ۳۵ععور هصعاهمطمعف جم هاطعع )عزم

 8عا:هعر 216 طع ؟ععطنمع هک 6 11۷-7۸100 یپ4 0۲۳ 6

 141-10۳16[, ده 4۵ هاو 10۲ (طع ممعصع زد طع

 ه:نوتمها هفطعع ممعصع ۵۶ طنع هسم وعععانمص. 1م طنع ۳۳62۵66 6

 هدصناع جن هصهعصازوو ۵۲ 36 2۵/۵۵۸ ج20 (همیوط ظع هصهمانمصو

 هو (طع طععنو ۵۲ طنع ۳۵عاع هعصماطعع طنعاهو۲ ه۶۲ طع هازادوو

 اهصلهع 4م طع :هنعص ه۶ هدیایقص 1/هطصت4 ظ. 1[ جودمصع24 ۰

 ۱۷211۱یطقطز ۷2۶ هو 2 26۲ ۵۲ 12614 ظع طقفر 2027( ۳۵ 6

 ههاووصو هه ب۷ععاهول هاعهاتمهف جصم۷6 610۵60, 7

 101109760 ۳6 ۵/۵/۵۸ و2۵0۳, 50 ۲۳۵ ۷ 2۷6 6۲6 حج ج6

 ه۲ ناعوتعهعوص یتعهتعهل»م هنصنلهط 40 .ط26 نعوهه60 طب 6

 4۲64-۵2, ۷ عطر ج۳۵هاهصلنصطع 40 ۵6 جص 10060680606 ۷۵۲6, دو

 ه هه ۳۵و00 نهنمه سند ومصع ۲عدد طمصمغعم) هک 6

 41040-01/:000 01 )۷ ناجدصصحخ4 ۹۵۷۲۲۲ ۰)۱

 (ه) شوم ی وه 6و (د)۰

 1 طاو هصجصانو نوار هد سهم ههع ه۶ 46 8و( 2عوان1۲60

 (ظع ظناطانم(ط۵وابع ۲عنممهاهم هم هتبهق نوع مطهر 0 مطوعم»

 220 92ص دو ه مهم مور 6ه 1ظ۵ 2 ۶۲

 ز۱1عون 16 2۵۶/۵ 4هر 220 یصصو:نونصع ۸. 189 (00۰ 378) 0۶ 25 11065ر

 1) 86 ۷۵1, 1 هک اطع )مانع سهجاو ننطانوطع4 زص هر ۳هونمص ۲1151011641 ۸5

 56۲165, ج۰ 5و6 ۵۲ (طع صوت صف س# 0۲ (ظ6 ۳۵۲5۱۵۲ ۰



1۲ ۲۱۳۵۱۲۵۰ 1, ۰ 1 

 2001 42060 ۱۷۲۵۵۲۲۵8 2و ۸.۳۲۲.۰ 938 (>> ۸وانو6 16, ۸۵۰1۲. 1531)

 طب 2 یورو دهه40 2۱۳۷741, 1۳6 666 ۳۳۵۱0۲ 1 م۳عععصاع

 1186و ع۲ مونا مه عطقع یمجصاهنصع4 اه ۶ ۵۴

 199. هملنلعع ره طمع تع»ب مه 200ن(نمص جم ههنوعیوصم 10تا نآ

 0۲ 0ما16 هعوهوعو 0 مد( انآج 2۲6 ه1[عصح هنر 220 مع

 2۲66 دععصع 4۵ ظ2۷6 ععص هه 40 جطتزلهع 290 مع ۰

 ]26 62 زو ص۲ ۳۵0672۲61۷ هه۳۲عهار 220 10:۳عنوص ۷۵۲05 حوت

 هناعانهطور طو(ط ۸2016 20 ۱۵880, 2۳6 01168 0۱6 ۰

 ظعنوع یمهصمجتجاتت هلو ههمععمر (طنو ۷۲5, 0۳عععماو 16۷ 2۳هطجتوصع

 ۵۲ ه۳اطمهوهمطنها یعمنانهعزازعفر 52۷6 ۳۵۲ ۷۵۲0۶ 2۳6 60

 01۷1060 ه طع صصن0016 26 6 ج0 ۶ ج ًنصهع. الو و6عوججنم»

 1و 8206 ۳66۷6۵۵ طه هم هنوز عوج۲160 جم هطع ۶

 280 ع6۵080 2۲6و ۵۲ ۷۵ام ۵۶ 6 7۵عاعر 2ه0 24 436 عمه

 0۶ طع 121167 1و ۳۲1۲6۵۵ ۰۳6۲6 عمو (طع قعفع ۷هابصع ۶ طع

 ۳0/047-حب 4 ۵01 0۷2۲ ها ۵26. 16 و ععجایوع 0یطوعمم حص

 نهم و0 عطنف هوم نوموم (طقب طب 2۷ ۵

 (طنع ادعیه هنزوئمصر 20 ظ2۷6 ۲6۵۲۵96۵۲60 86 0001 چو

 عمه نوت هه 7م 1۵90620 ۶ ظ۲عع ۲۷هایصصعو !)

 (5) کنیم و کک3 (5).

 1 طنو 2م تکاب 2لهممو( 6هههآع(عر 6هه؟وعع ۰ 199و (00۰ 398)»

 200 زو ۷:((عم اه حص هجععع)اعص( 7۵57/۵/4. 16 56۳106 عنبعو و

 1) مع (طنع نتدععانمع اطع ههنامتو ۷۳26۵ تچموصصع4پ طعع 2ص0(ظ6۲ 108 6

 هل (طع نما هک جور سم (زقسمق) ۵۶ اطع ظهتعنفص اصاتهنعانهص. 0۶ اطع 7
 ۴وجزو ۱۷۲58۰ ۱56۵ زد منمعننصع .اطنع ه0ناتمصو مع ه۶ (طع هععب عج هحمعء هصعتعصا

 ۳ نور 220 1 01۷106 4ظع 00 1810 3 مهتاو ۵۲ ۷۵]تععو 2660:نصع 6 ٩۵

 ماقص 2000166 ذص طنع (ععنو طحغ یمصع 1هنءماتمصوم زصهلن0ذصع یافنص همتوععاممو

 1560 ۲ (طع ضننطمع طنصع616 زه اطع ۳ع/دمع ۵ طفع ذع انواتما ۲6۵۵۲060

 ۷۵[, الو هنصب ذص (طع هاطعع هن:ععانمصو هص0 هانووعه (طق ۷۵۵۰ 1 224 11 ۶6

 0ععدعنوصملر ۳ععع0864 هع اطع تفت ۷هاتصم 240 ۷۵, 1۲ هق 16 566080. ۳5

 136۲6 زع ۵ 206(۳۳۵ هج همدمامور دن (ظ6 طهعندحنصع ه۶ ۷طعب ۷6 ۲6۵2۲۵ هک ۷۵], 11

 هص4 ؛طع طهبزع 1/66, طعم زدقنعصا64 طو طمع !عالعح (در و ههف و) ةنبذقم (طع مع
 1۳10 ۲۳۲۵ هصعونمل اصو(620 هک ص4 (ط۲عع مع ۵۴ 1عوع هوانها مهتاع, 1۶ 1 عک 6

 2۵991۵16 46 اطنع 1:۷ذعنمص هام ۱۳۵ ۳2۵ (طحغ هدنوندعلاب 20160 طب 6۰۵۰۵0۲

 ط طعم (طع ص۵۲6 یمج۲هصنعصب هص4 موتما ةنوزونمص ذصام ۱3۲66 ۱۷۵۹۶5 5

00۰( 

 وحی مناوو یی ر و



1, ۷11 1 ۲10۳110۰, 

 2۸۵86 دف 121271 جحکار طبع لمعو ۵ هعمننمص 36 6246 ۶

 ۳2096 ماتهصر هطنمط سهم هما عصر عادت هم هصع

 ۲ععزم۲ ۸0 )6 ۳۷۵۱6 جان ۵۲ )6 ۵, ۲,۵6۵( 28 5

 186 ظعداطنذع هناداتمههع (طع 1عدع ص۳عوعص060 رو هج )3۶ ۵6

 ۷6۲۷ ۵0۲۲ هر موج 1۵ ۲۵۵ او دوملات (طع یوعر 6

 ۷۲۵201 ۱۲۵۲08 هدف ههصصعع هو همیار هم وهم ۴

 81۷6۵, ۸و ۵۵0۱660 ص 6 000۵۵6 هد اطع ۳ععع0نهع هه 6

 لنبزونمص 160 ۲۳۵, ۵( ۵۳6۵, ۷هابصصعف رو 6۲6 هاصوع۲۷60ر 220 6

 (ظ6 ج0 هک »طه و ه:0نمهتتلپ ه1۱60 ۷۵1, 11 90200 0۶ ۹

 *وععع جو اطع عععب ۷هابصصع: ؟هزدطو ۸۵, ۲۲, 699". [18 6

 1و _ هادنزهیوات هم 436 0216 ۵۶ هصجمنمانمص ۵۶ هل ۷۵۲۷ 00-

 لععص ههجنعهنمار طب ۵۶ (طع همنوتصهل عمصح ۳طنعط 1 ۷25 421668,

 280 جو 46 ظجاطم۲ 0160 18 ۸.۲۲, 681 (>حح ۵۲, [283) ") نو

 ه:نونطهار 1 متعهاا۲ 02160, هو عهونعم لسنصع طنع [601806(1,

 220 قص 6۲6۲0۲6 حب هاعتص هم یمجوت16۲2۵16 جناطمتنا# )۰. 1 طنو

 20201056۲1۵6 یجاعتصف طع ۷7۵۵16 ۵۲ سه 2۳6 ۳0۱2۱ 0

 ۷01و. 1 2هص0 1۲ ص0 اطع قوت ظق1[ 0۲ ۷۵], 11تر هصلنصع ۷۷۱60 6

 7۵/4, ۵0) ۳۲۵6۱ههصجانم» ۵۲ ۷۱6متر 1و0 7 ۵

 14ص هلععع طع هجواسعع ۵۶ ظلدصصتم طبع ههصناع 6 2ععمیص*

 ۲ طع وهم لاک هع ظقانص 966۶ هه زطو [عصعاعر 6و:۷2۵168۲ 0

 50186 75 ۵۲ 80 عجهعع ۵۲ (طنف 604108. 16۲6 2۳6 ۴۲۵ ۵) ۵

 هاطعع یمصوت06۲2016 12مهر 069671060 7 1۷1۳24 ۵

 08 0۰ ۲ (مت) ه۶ (طع ۴ عوزوص ۰

 (6) 52/۵۸۵۵679۸ ۲5۵7 7 (و)۰

 1 نو هههصنعنوار هلصحموب همهمآعاعر زو 2و0 ۷6۲ ۳2۵06۲8,

 طهنصهع 02160 82*02-101, ۸.۳۲۰ 1233 (>ع 96066096۶, ۸۰. 18 18)

1( 866 ۳, 161۷۲۲ ۰ 

 2) ۷6۲26 ۱۲ هاچمصصم4 نمثصاع هد اه 2 دماع 2 ۵6 004 0۲ ۳. 0۷1۲ ۰( زق) ۲۶

 (طع ۳هوتمص ظ۳عوعع طعع طمفط 12, ظ100ط61 (0داهامود6ع هک ۸۲, 90۴6( ۳عونعص

 188. 2. 134 298 داهلمونع هک 36 ۳ع:عنمص 1285, ره طع ظناطانم(ط۵ودع ٩۷2

 4نفر 0. 281) هصف 1 نص ده ظلماع هد اطع ۵۸۵بار ده ۲۵6 ۳ ۲۰ 4. گم

 10۲ [دص. 1964) 2۳6 زص هم ص دههصانهدنصع 6 4246 ۸,11, 1259 هو 6 4246 ۶

 همصعهخوانوص ۲ اطنع قو هص4 طعع اطنع و هو دهععع هنععملنصو ه۶ ۱3۶ 6

 ظ. 11. 6وور طع 0246 ۵۶ ۵6 هدنوئدمت عوصح ۳سظنعط (ظع مور ۱۷۵۹۶ ۰



121 10110 1 

 ]6 09۲ذوعع ۶ 192 (00۰ 384) ۵0۶ 17 ًانصهور دج0 2دوععو ۳6و

 12 زعع مهنععتمصور اعمهبصعع هم ههموهصماو 10 )۱۶ ۰

 ]هو6 0عوععناطع0 (عر)ر عمه هطنعط 1 هو ۷عیو جتهادداحاو 0ع4ر

 هصآععع طماط تع۲ع مون مه طع وعصع هرنهنصل. 1۶ 1 ۶

 نو همه طبع ته ؟جنناتر 2ح4 ۶ و0 16016 و6 10۲ عواه-

 طانمطنصع (طع عع 4324 46 6010۲, 2 ۷[ نطعصصمت, 1عنف

 2و6 هلعع یالعانعع طع قععب 10۳0۲ 0۲ 807 م2هعععر 24 6

20 ۲0۵۳۵۳6۲ 056 ۶ ۰ 

 (7) 52۵۸/۵۸2۶ ۲5۵ 6 (ز).

 1 طنو رو حص 1هعمهماعع همجوار ۱۲۲۱6۵ 1ط 2000 06/

 یموهونفنصع ۶۰ 188 (00۰ 376) ) ۵۶ 21 ًانصععر 220 ءمجاهنصنطع هل

 هععهااعصب هنمتداابعو 2). ۰1ظ6 موز هم هعصع0 هد ًوجقو

 ط. 1۷ هاوهصصص24 ظ. مطص20 هجا ه۶ وجصمتودصكر هه ظع عمو

 60 طع هصعمنوانوهص اط 5ط27۷هلر ۸. ۲. 841 (> ظلم

 ۵, 12. 1438). 1 طنو هجوم یجعنصع هجا (طع 12 7۵-

 (۳1۳15 0۲ ۷۵. 11 08. 1-42 140) 220 طع ۲016 0۶ ۷۵۱, 1

 (8. 1182-115 0110۷۷760 0 8. 1۵. 18 و166 ه۶ 16 2عع 1 و

 ۷6۲ 6*6 هه4 قبل هک یمبع. ظععز0هع 6 410-2451

 16 یمصاعتصع (۵» 8۰ 410-1۵) 06 ۵۲10160 یجاتدحیعالمص ه۶ 6

 16570۷62: 71-1:/بس4 0۲ ۷۷نعح طدههماتمص طقع طععص ج20 206 )۰

 50 2۲ هو (طع ءومهلانمع طقف 0۶ هععص ه۵0عظ1260ر لک 021260

 ع۲همطنعل معهانهبنزوم :عععصاطاع (طمعع ۶ عطع 1۷/6, 8تعع ع

۱(۰) 0 

1۳( 

 0۲ 90۵1۳ 6۶۵1۷1۷۸۰۲11 ۸۸۲1 1۳2۲۲/۵۵۵ ۸۵(]۳۴۳۲آب

 ظ۳نان ال۳۲[ 1طف ۵۳ 1۳۱۳ 112 ۰

 506 ۶ 4طع9ع نعمنانهبز(زعم مع یمصصصحمم 40 211 66 1۷۲55. 6

 هاطععقر یعصععصمص هم طع هاقعع اور ظ2۷76 0668 0

 1) "1ظع 162768 ۳2۲6 ظععص طوتص4 اص ۲۵۵۵ ۵۳06۲, ۳۲, 41-1 و010 هه هک

 اع 4 هک 4ظ6 1۷5, 286۲ ؟. ۰

 2) 1۳696 060۲۲ 0 8. 3068 67۵ 101۵و 1364 1408 204 ۰

 3) 866 0۰ ۷111-۷1۲ 200 الت ۸۶ 5600. ۰



۱۳9۵4 1 ۱۳۵۱0۰ 

 18 4۳6 1266۲ 60۵1عو. ۲16۲6 ۳۷6 هطقلا ههعمعتمص طع دمو 1۳000۶

 ۲286 ۵۲ ظع8عر و۵ جد هو طعم مع اه (طنع 436 8۳5۶ ۷۵۱۵۵6,

 ۱62۷128 . ونعط هف عن اه 8]۷۵ 1[ 200 111 0 6 ۵

۵۰ 0 1 10۸0۲۵0۵66۵۵8 46 12 

 (ه) ۰1۳86 ۳60۵۵4284 0 و۵ هتعص ۳6860 اه ۳ع۳۵زهص 40 جو

 ۲1۷6 0۲ 2187 ه2۷6 ۷عدد (ع عج 02-04۵0, 01-۳۵ 02-0 ۲

 01-ینبزلر 2000-02 0۲ 8200-0 ۵0, 6ع.) 1و 1 36 ۳۵/۱۵۸۵

 (هق ده هصهمع/ ۳عتونهم ۷۵:6۵ ۵۶ طقع 0266) ۶60 2190 ۷۷1۴ ۵

 18 ۳6 6821۷6, 2 0۳26166 ۵۲ وانذاع 0۵901666 ۶۰2۰ 02-10-00

 (10۲ ۵ -51/6), 61004۷۵6-602 0۲ ۱۵4۲-۱۱۵ ۵619)ر ۰

 (0) ۵2 42/2 1و یصصصمح 10۲ 42-04 اه (طع و6996 0۲ *۵6۸-

 ۳ (طع(هم له 20. (۳0۲ هعههصماعف 966 ۰ 01, 9 0۲ 6

 ۳یوتجص 1ه0۳۵0۵ع60ه,) 1طنع طقف هععص ۵06781760 ۲۵ 04 8

۰ 126 436 18 

 (ع) گنهصتادعاب 242 2۸ 10۲ 04 42 1و یصصصمح اه (طع ۵1۱067 ۰,

 (8) 5۶ هو 4۳7/۶ 1و یصصمح اه طع ۱06۲ ۱۷۲55۰ 10۲ 0 40/8,

 1200 ۳سطنعط 16 طقعف طععص هه۵ه06781260 1 66 1206۲ ۰

 (ع) 74۶-۵۵ (10۲ 0۵10 هو 4: ع ۴ جکاع۲ ۵2 ) 1و یصصصمح

 18 ۳6 ۳۵/۵/54 دف له هاطعع نهج ه۶ 6 52806 ۶

 نانو 1ع6ع. ظح هیمصواع عمه هجع ۵۶ ظمسجتو صمهعصع ال

 ظع هایص0 هد 0 لک (تیقل ۵۲ طع ۴ یوزوم

 (ز) 1ه عطع ه)قعع ۷۲99, سع یمدععصا»ت ص0 2-۶۵۵۵0- (* 66۵۱056 )و

 ۳7 طنعط ذصه لطف 1عععع او. زو عام( 1۱۷۵۲۱۵ 01۳ 0

.02-50000-8 1800 

 (ع) 7۳۵/۵۶ (۳۵۵ 6 ر یمصلناتمص) او یوم و60 ذزه 6

 و6866 0۲ 9۵/۵۶ ۳1620 ) ۳۵م هوع ۵۲ ۲7۲۵ نهووهووعم ۵

 ۵8 0. لب ک ر ۵۶ 6 ۴عنونوم 1820۳00 ۵نمص) 1 ۷۵۵۱۵ 2۵وههک

 (طعع (طع: بلا یوتعوونوج تدو ۵/۵۵۵۲ (۴۵ع 16 مطاع

 مهجنازوه هم حل ههم۰)۲۵215

 () ۲۷۷۵۵۶۵ ۳6۷۵۵ همممممنمو در "یامعاموطع) او علعم

 نوع هم صعود ده (طع وجصصع و6996 ۶ ۰

 (2) 204 (4ع40) ذع هاعص اد اه عطع ه)قع۲ ۱65, [0۲

 (44), 10 ۳۳۳ظنعط 1 1و ههم0ععهن260 زده 6۳6 1246۲ ۵865, ۰1۳۶ 6
۱ 



[۲ ] 01۱) 1107۰ 1 1 

 1و 436 52806, 722. ۳۱16و "6۵06 ۲12 ر "هاتوامطص تر ۱۷۵

0 * 

 (7) ۸۸2۵۵۵۵ 15 همه ۵960 زص 36 وجصحع هم 0۲۰

 206۲۱۲ ر 06۲۵۲6۲۰ 186 ۵۳::6عوومح 272۸۵۵۵۵076 ده (طنع ظ0اع

 مع جم هعمص *ط6 ۳۳۵6متر طبع دن ما 6۰,

 (6) ظ نابتدل ۷ع۲ط زو یوم یو0۵ ها6۲ 1۳6 ۷۵۲05

 200 2۵ 45, ۳6۷۵۲ ر ۳6۷۵۲

 .() ۷۷ ظعص »9۵ ۵ هه۵۲ع عهد ده ظع ۱۲0 معصعمج یایهل

 10110۲ ههع 0(2۵0طتر (طع 966090 220 101]مهزصع مصعع جطع مو

 22۵۵1 1616 ره 46 هنووباعع مصر ۳ز(طماب طع ماده ععصجتههح

 ا1وطر (2. ع. 704-22۳10704 4 1024-1145101 1856201 0۴ 2722-1:2/5/010100),

 *(ع»ب و60 40 و626 248 ۰

 (2۶) 1۳6 هععع ۵۶ تصوکر _وه76۲۵0۲۵ جم 1221-0۳2۵6 6

 هااعص یههصععانع0 اه هحعحصو ه۶ 136 222721 (0۲ *ععصنانع) زط

 36 هعصصع ه۶ ومصصع ملععع هذاط ۳طنهط (طع7 ۱۷۶۲۵۶ جام

 جوعه«عع0ر ایه حج "۸۵/۵2۸/۵۵۸ ۸۵/۵۵4۶ ۴خط ۶

 ظاجصح ار 6۲ع. 1 طنع ایوههع زو مصصصحومص ره ماطعع ۲عیوزهص 9مواعو

 ه۶ (طنع ه۲ حص هععلنعع هوهطر واعط حع 6 2۷-1-700۵041 492 ر

۰ 1-9 ۵/406 46 

 11[. ظ10 61۸۳۴۳1[ ۸۱011۳9 ۵۳ ۲۳۲۳ ۴

 ۳1۴۵1۲ وات ۲1۴۷ ۸1۸۵ 1106 ۰

 ظاعطمبوط هعدتا7# جا 66 26702102016 12619 0

 86 6[11 0۲ هابع ها0۲ ظ2۷6 هععج 21۳6207۷ عنصر زا ۳2

 ظع 0ععهعع0 وان 8مایو 1 ۷۶ مجمع (طنو 180۳00 ۵مه

 16 هصعاعانمص ه۶ 8۷6 طزموتهمطنهآ همانععو ه۶ طنصح (هاععم ۳0

 هو ههدص ظعدطنع طزمهوبهمطنعف مع طنع(0:۱عو ه۶ طنوط 6۵۵۰

)1( ۳۴۵ 29-۱۵۷۵ 5 2۷۸۵/۸۵ ۵۸۵۸-۵۰ 

 ]1 6 عج طعم هک گطنطقاطب 1-یع هجطص20 9. ؟۸001-

 ۲۷۷عططقط , ۷ تطوهصصص20 ۰۹۸۵۵0۵0-1۲2 2۳216۳6 20-۲

 (1164 ۸. ۲۲۰ 722 >ح ۸. 1). 1331--2)و 60010160 2۷۵/۵۵۵۸

 7۵0 رز 01240۵0, 2۳0 «همتزواصع (ظن۷(۳ ۷۵)ا۵ه(فر 6۵ظ-

6 



۱9۵99 1 (010۰ 

 (عنمف ده ۷۵ایصصع ۱۵۲۲ طمع (ماامهزهع هماعع ۵ مس هم: ۱)

 * ۸و 1۵ 1۳6 ۷6۵۲ ۸۰۲, 680, هص طع [00۳ععهاط ه۲ ع

 هه۵ص(ط ه۶ ؟هزدط (دع 06۱۵۵6۲ 2ور ۸.1. 1281), ۲۷۲۵۲۶ 0

 (ظ6ع 12۳75 ۱2۰۶۰ 1۷ممههاو|ر (ظ6 (01۱۵0عمو ۵۲ ظظدعطةر ۷۵۸۵ 40

 ممهصع هو طنع طعطقلع 6م وعئهر هم 20 (جللعم زص ۷16ظ ۸۱۳1116

 2ا-لممواتت هدف ۵21 هه. 1 ظع۲# ۱۷6۲۵ 2ععمهموصنع40 »7 ۷2م

 11816۲ ظ. ۲۱۵1هعاز 0۲ ۸طدهطق طنصعع1[ 20 21660 26 12۳02-27ر

 0642660 طعص مع طع گردم هیهرهنوم]ر 220 ۳6۲۵۲۵۵4 0

 (ظ6 (تعصحو 2۳2 1 طعص عمو ۲1۳0۵۲ 2۳0 ۵۵96 ۱۷۸ ۵

 1( ظنهح 20 72ص660 0 انهصع (6952)ر ۷۵۵۲6 ۵6۷ ۳:6 6

 ۱۷ نطهصههع0هص 10۳6۵۶, اه 46 هجیانعع واههعع ه۲ 36 02۲0۱6 6

 "] جتاهتو و۵00 عصر هص0 طع 166 هزموع ۵۶ 21-0211« 21-112۲

 7هو ۳۵60: هه 6 127هتور هم مداطانهع مه 36۱۲ ۷6۵۲۷

 هاعط(60 هه هتل هک 1۵00, 1 طعص ؟0:دهع ۵۲۵60 هودنصا

 عطر هه طعم وتواعاهع40 (طع هعمو6 عتنع۷هایو ۲6۷6۲56, 26 1

 2۷76 هعماهنع60 زه طع جعماصع ه۶ 2[1۷-21لاءع ۷-21[عصوا۲, ۸۶ ۶

 12086 11۳09۲ 0۰ ۳۵۵۲ 6 من یصنع0 طنص ام حجم

 ]۳:4 2هص0 هه طنو 2۳:۷۵ ظع76ع ظ6 0160. 1 1و 92160 ۲

 ٩۸12 0-اناو جلد ستجرهک 6 220-244 24 ۲6۵۵۱۷64 0

 طه ظطدوطقر ص0 ۵ 2166 2سج»7 (ظ6 )عنصعلمص ۳و طنهحر 0

 56 ۷۲۵6 10 )ان هصنص ههطقر (ظع ع۵۷6۲۵۵۲ ۵۶ 21-] 271724, ۵۵

 طنصح 40 یمصوونعع هعجنصوا ۱۷عمواک ] صصاتع 224 و27 110, 6

 ]۷۲۵ منه 20وصتصنو(6۲60 صمنومص مه طنصح ص0 ظ6 0160. ۸۵۵ 6۵ 6

 هو 0ععف )اف صصتص طع عمبععهم۲ 860 ۳۵8 12219-2۵1, 2و4 ۶6

 ه0طعععماو هک هما 11ص اب۲ , ۳6۲6۵1۱۷۵0 ۵۵6 ظع 24 0086ر 0

 جماتوانع0 طبع 0 هم ه۲عاهلعع ظنصح ز و۵ طب و6۲ نو ۷۵ه6صح

 [و11ع جص0 طنع هطن۱07عص, 1 طعم ۱۷۵ صصنص 860 10 ۳و1(۲۵هص (6۳ز-

 ۲۵۲زر هععمهمهصنع0 هو ظنع 7۵ ومصور 220 )6۲6 ۳6۲ ۳۷۵۲۵ ۵

 8ع6ور هدص0 )ظعمعات 1 اهانت هو 62۳۲160 40 46 29016 0۶ 1214 )و

 1) 1۳6 ۱6( ۳۳6 ۱۷11 ۵6 [0اه0 0ط ۳. 1-6۷۲ نون ۲ ۱6 ۳هینعص

 101۳00نءاتهصم ذو ؟ملععص عمه اطع ظدعزع ۷68, ۳0848 ۸:۵ظ6 1577و ؟ ۰
 2) ۲و نععالع هزیعنع4 هه (طع ۱[هدجاعنص ۵۲ گطقطکو هروموناع ظزط1۷6۲۵96و

 هه اط6 حامعع ه۲ طسنعل ۵۶ افعک هه طنع 0ع5ععطمصاع,م 866 اظع 76005 /-

 7006م گان, ععص 209و 8۰ 2956 ۵84 ۰



[۲ ۲ ۴01] 7110۰ 1,2۰ ۸ 1 

 ده عطععع ۵۲۱60. ۸۵0 هدعجنص زط (طع ووصصع ۷ع2۲ (ظ.۳1, 680)

 1160 ۵4 نتانیص جا سجوهک 16 220-24, ۱۷۲۰۵ 40

 618 وه طنعط 2 مموتنمص زه طع زلمصعما ظصحح16ر (طعهدعط طنو

 طعماطع هطوصقات -اناور ظ0 72و 2 هم ه۶ هصقتاع, 1 طعم ۸ععةر

 طعذوع 0960۷7۷6۲60 طب ظع ۳۵ ره هه۲عوهمه0626ع ۳۱0۸ 6

 [دولتوور مانمنفط60 طنصر 20 مجقعععع60 طنع ج۳موه۲ا» زر 0

 ظع 1:60 زذم 1:40 1-؟۸زوصر 20 ۳2۵ و096۵ اه طنع هعوع#۷

 ۲3هحائهر (طع ومص هک طع ي2720[-س4] هطوصحعات 11"

 (2) ۳عمع 20-1۳2۳2015 7 ۳2/۸9 - ۰

 1 طنو عرععع طنعامت, وهههنههع 21۱64 6 ۳۵/4 ۵01

 7):هابهوب 09۵۵۲۱وعو 21 ۷۵]هیفر 280 مه 00۳۵ 10 )۶ ۴

 ۸۵. 11. 700۵ (ح هی 12. 1300--13201). 16 ماناطمعر هطوصعاح 01-10

 ظاطاک ها9 1لعط )۷ بوعمصعم0 ط. ها20 ۰ ٩۱0 طصةص ۰. 72

 ط. صطةدناا4ط جلنهمعطوت 20ط-ططعطحطکر نع0 ذص ۸.۲۲۰ 8
 (>حع ۸.12۰ 8-1347). 16 المهزوع همانعع زفو ؟هاععص ۳08۱ 6

 1296 ۷هابهتعر ۲6۵۲6۵6۵۵6۵ هم سم 188. اه طع ظعتنوط 1۷[ 56 انطر

 60۲, 53, 1. 21ر 220 0۲۰ 1540, 8۰ 62-۰ ۱

 *۳ ۸۵ 1۷ملزاع (طع ی220[-14س4م] ؟ظاق ن-انوه جل-] 7۵و ۰

 ]۷[ نطحمصعح20 ظ. ۷[ هاوعصحصص20. 1۳6 هحووغع 80916 (۵/-۵01) ۸1 ۵ 0-

 ]1 44-2220 ۵. حق تو ععوهطتاط جلح] هه علح

 49404 ظم6طع ۵۶ (طع عج انواع حج ۲۷۵2۸ طمع 0

 ])لطر هتطنط سو [طتم(طععو] 20 وه 40 10096 224 1۵ ۵

 19 6 :هنعم ه۶ ظدههطقر عص0 جااعنصع0 یبعط دهاع عص0 ووا6ص-

 لوبع هو هعععع8و هلل نعععمنماتمع. 1م طع 762۲ و۶ ۵

 280 ] هتوطات (> ۸۵.1۲. 2-1281) 2[1ز 1201-001 1۶ ۴ع:ونوه هعصع

 ۵ ظععط040, 2۳۳69۲60 6 2-220 هان طنصح 1 هطقتصفر

 60۲8۵6۵۵60 نرم یمصقعع2060 طنع مهمه هدص40 ععیاهاعور ج0

 مهنفط60 هال طنع زصنهصد(عع ۸۵ هطعم )۷همعاپ ]1۳1۲ ۵

 )0 گردنه هلعع طنف 0ععفلر طع معذع0 ۰۸۱2 0-1

 (طععص 1۵ دهم, هتظ6۲ع هادوطع 0164 عج علوم 2موات

 1[ 1۳67. ۳0۲ هم 66 ةجرو ۶ انصع ظاوصع40 [ 1216002: | ۱36 25

 ه۲ ؟ظاق نم یمووع0 ز طبخ سطح ظعوطقم 0. ۸2۵۵ هو
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 ۲۵0 طع اطعمهع طع وعجع 10۴ 6 9۵ ه:ماطععور 240 ۳6۲ نه

 (طهصدعا۲ععر هم ۸۱۸ 0تیص 060 زم طنهنصع هد هصمصط 1266۴ ۱)

 1ظعم ۷ هوادار (طع دانلعع ۵۶ طع اسعور ها0اعنصع0 مه ظوطتم

 29 هوعن۲همعع 0۲ وه 0۲ اطع و420[ هطوصعح 0-14,

 2ه4 طعمدوطغ طنص هم طع معهفهصععر طبع هعوطاتم 06216 (جلععل»

 ۱۷1( طنص معصف واعس طنص هطماب 2066۲ طع 0عجلط هک طنو ع۵-

 (طعت. .1طعف ظععطتم هصانفاع0 اطع عهتعمصعصت ۵۲ 0 ٩1۳40

 جک 148-1 عطع ۳عیعندصر حصف ۷مز0 1۲-0لص ظ. هلصضطر صف

 (طع هم ؟ظلک دلصقص (۶) )رب علل ط۲عع ۵۶ هم ۷ع۲ع هاودنص 2

 عهد 126۲ ظ۲# ال:نور وات ۰

 ۴۸12 0-ه هه طنو ۳م( ۷۵۲۵ 6200۷60 ۳6 هان(

 10۳01۷ ودملنازعو دصه0 هعمعتزوهع اه 2015ر 200 ۱۷6۲۶ ۶۲

 ژادف(ر 1628 6۵ 4ظ6 06۵۵16 20 2001۷6 اه ستمهصماتهع )6 مع

 ج۵۲ هک هطع یصا. ها تنه هو ههج06 یبومعءنههم0 هما

 ه۶ ٩1۳26 زه طع یععع ون  طبص0۳60 دص0] ون هه 000 ۶

 636 ۵۵|, دام ٩120 0-ناد جامد هکر هه (ظععنرممه

 عمو طنهصعع1 40 متمهصماتعع )6 8۲6[۷/6۱ ه۶ )6 ۷1 1عععور ص0

 ۲۲66۵0 4ظع معععجصات»پ عمه هصقص»ت (هجععور انهاآ (طع ۲6۷6۵ا6و ۲

 *1720 ۷۷6۲6 000۵160. ۳6 جلوه 16762860 ۰ (ظع تموم ۵۶ و

 0۱7 ظور 20 ههسوع0 ۲۵0 ۵6 لو ۳م 6 ط2(عو 2 هصلر 6

 عنممتمع 24 هاصصاطهع ص0 همهنصعع 26 (ظ6 1م ۲ ؟ضلئر ده طنعط

 ظع طبع هقع ظسص0760 2ج0 0۲ 2]۷۱1ععع. ومصصع هوم ۳زط 6دع-

 هووعحانمص اطعف (طع 14-220 ۲620۲60 ظ2عط040 ۵ ۶

 16 ظععدصصع هوم مع جتمووعمف طحص 16 هو ده )6 2975 ۲

 عطع تملنمطهغعر هص0 طعم ؟طمهدعط طنص طع ۵6۵۵16 0۶ 20

 2021960 مهم, 1۵۲6 طقص هصع ۳ع)هغعو )2۶6 ۸2۵۳4 6

 10 ؟1:49و دهه 10:عهجطععع0 هذط 36 2720[ دعا

 1) 1و ءاهنهصهصغ و مجمع ؟هعو هک طقع طءعج هلتمفز دصعص انمهه4و ۹۸۱۵

 148 8:60 ذص طمع همتا ۳2۲۶ ۵۶ اطع :عنهص ه۶ ویلزفص هابصع4 1264و زص داف

 11 ذززهعم ۸. 11, 681 (۷62هطو ۸۰۰ 1283)و طعم و (۵ ودر هعم۳ا۲ 2 ۲6۵۲ 284 ه ۶

 96/0۲6 16 2عععوعنمص هک ۸:عطکصح اه ه448 اب ۸.۲, 683 (>ع ] ]۸-9 عانعاب

 ۸. ۱. ۰)1284 1 طنو و۲ دو مصصمح هزط (طع ۸و هزهوط ۸

 2) مسصمصهعب (ظع دنص۲هدو ۷دعزدصاف ۵۶ اطنع دعصع هءهنتدع اط 4:86:64 (عاع

 (ظع نام طقع ظ0۶ طععصع هط1ع 4۵ 060106 ۷:6۲ 1و ۰



[۲ ۲۵۰ 1,۷ 

 ]8 20 ۰۸12 8(1-0:01 24 4۳6 ععوانبدل 26 ظهر 20 ۶

 (۳6 0عععصاع 220 همجعغتممصو نواب 60 اه 6 ۷7۵ ۳۵(

 ۲۷۵۲6 6۵08۵0۵۵۵0 جب ها۲ ج طمیفوم0. ۷۲۷6 جم یهطماعع عمه

 01160 2 9۵۵16 هه 060162460 1 4۵ (طعصر طلف ۲6۷۵۲ ۵

 9ع 2 (طمیوهص0 22۳24۲۶. دطحصعح 1ام ۱ نطجصصع0 0. 2-9270

 21-] 222۳1 ۵9۵۵0960 8107 ۵۵7۵۶ (۴ ظوعحصاازعو" مع ؟ععوعف)

 2۳01 0۳686260 طعم هه ۳عععن۷60 10۲ طعص 2 طمع

 01700676. ]۳6۷ ۱۷۵۲6 ۵۵6۵ ۵6۵62600۲5 0۲ 162260 ج0 ۷1: امانو

 2262ر ۳6 )۷دعائصقر 20 ۱۵06۳۵9060 زص 1106۲2۲7 201 64

 56168ععع. 1م طنع مع نهصع طع 1عحعصع0 طنعامءزوص نت 1۱-۳21

 ؟۸00 ۲۰۵2240 ظ. هوم 9. ها یطانالر (طع هطعمجتعع ۵ مایع

 2هعهر طقع 1967160 زص طنع طنعم-۲ هعمانصع 16»۳ط (:(1عم 4۳6 101

 1۱هسزدع طنموبممطنهل همانعع هک : ٩۸191-140

 *(]7ع زو (طع عبعدع هماعطاع ده ی[ 04سه هلقات ۵۰
 18۸ هند [-)رعقحع ؟هغ )۸هلناو عمه و۶ طع ۵20[-1 ۳41

 ظ22 ته 1-ص ۷طوصصم0 ظ. مووصصحم ظ. نووصصع40 ۰

 ٩۸16 9. 1۷ هووصصح20 ظ. ۷نجعمصصح0 ظ. ۷۲هوهمصص24 ۲۰ ۸۱۶ ۰

 ۷[ هاوهمصص20 ظ. هطصصح0 0. اعاوقو ظ. مروئا 9. ۳28-2 طب 2۳-

 ها هل انتها صکر هنماطعع هک طعم تموم هطوصعات "1-118. ۲ 6

 ۲620 اه ط6ع جانموتهوط ۵۲ ها ید (طحع طع هه ۲ وما916 یمجع-

 لنامعر ص0 طقع طع تعم ه0لنعصعع0 مه ظططبکعفصر 20060 چو

 و60۲6اهتر 10 طنو (داطععر دم0 تو جموصم۲60 گمصص مهع جموا 0

 2۵0(ظیتر انها ظع طعععصع عمتممت ه۶ 1۳٩و, 26۲ ؟۱۳۵000-

 18 21-02277181 )٩ 20 9ععم جیغ 40۵ 06240. ۳16۲6 6 206 نو

 ظ0826ر هه ظع 8206 46 ههتوططهبطم00 0 مدننوطر جصصع0

 اه عطع ۲80و همون بعمل نهم طع ءماص» |, ۵0

 ۱۷۵66۲ 1۳08 6 ۳۵2۵( 40 ۱هزدکر هم اطدنآ ج ۳ع۵ 6

 26 16 1هصصط ۵۶ ۸16 ظع0 طع یونس زم طنعط هیاطهدزا۲ همه

 طمقماتت اهل ظع هعععصجع 6 زیان ۵۲ ۱۷2زن ۷۲۵۱1 1 6

 1266۲ درو ۵۶ [1ط6 هنعم ۵۶ 294 ۲. ۳۲۵14۵6. ۲۱6 20 0ععج

 2۳۵۴8۵1960 طب هدافص هاوصح0 1210002: ] 26 ظع و0014 6

 ۲65۲0۲60 0 1۳۵ر طب 0عجلط ص6۳ ۷عهع0 هعنسیعم طنص جم

 1) ۲۳6 1۵۲ طمع کهنه ۵۲ ۱2۳ص ات 22۷۵( زعهصق 10 6 ۸,
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 طنو ۳ظ0)عقر 1۵۲ ظع 0160 اه عمصوهونوصمعع مه جد عجل عمه طو

 0756, 220 ۳۷28 عهج ۷6۲۵۵ ۵ 1207/2 20 ۳6۲6 ۵۲۱64, ۶6

 عههجممو60 نصب ۲۳ع2زوعو هه نمعصقر 280 ظع زووب60 ۵ 6

 166۲و عاعص دوومنهانهع مع 92ع طنو[م۲زهص اص ونعععوونمص 0

 هان 126 هطمراط 1هزاب 1-انیص ؟۸ ۰ مزه. ۲۱6 سبهف هوعص ز»

 1۳6 ۷62۲ ۸.۳۲, 623 (>ع ۸۵۰ 1۲۰ 1226), 220 ۷28 20۷6۲۵۵۲ ۶

 ظدعظ020 1۵۲ ۵۵۵-۷۵۵۲۲ ۷عممو 20 عص همص(و." ] 2۷6 9۵

 1ه طنع [1, ع« ۴-۸1 هایت و] هایاهوهمط (طقع )6 06200 ۲

 خلق ننه نمماع صاععع هد عطع ها ۵۶ 1 11-1نزْزهر ۸۰ ۲۲, 1

 (>ع ۱۷2۲۵۲ 5م ۸. 13. 1283)*

 (و) رم هوم و هیوماعصعصع هم ۲9 ۰

 6وع هک طع گنوماعصهمعم هم دطف اکطملاناقص او ۳۵1]-صمسج

 طزوع:همطنعا هنعانههدجر 66۲۵0۰) ۵0۲ ,۲۷۵/۵۵۸۵۸۸4 ٩36

 هزهو 0۶ ظ0(مطاعع"ر و طوب ظعلان للقط ظ. ظدن]-۴هاطع هو

 16 60۷6۲۵ 4۳6 ۵6۲1۱00 60۳۷66۵ ظ. ۳۲۲, 660 230 725 (> ۰ ۰

 1 262--1325)ر 20 یمجاهعنصع طع (هالمهنعع صمانعع ۵ هایم

 ظاح(0۶ ۱) :

 *۰[وم ۲۳۷۵ ه:م(طععع ؟ظاخ تن 1-0نو ۸4۵ 12116 20 هطحصحوا"0-

 ]18 ۷۷6۲6 ۳6 وموو ۵۲ ظ2طق تن 1-0ررم ۷[ نووصصم0 ۰ ۷[ هاووصصح0

 21-] 0۷۵۷۵۲ 6 ۳6ولوصر هه 9۵۵ همعط )صمسم ۲ ۲۳6 6

 ۲ 1-20, (هع 10۳۵6۲ 24 ظ2عظ040 هه4 06 12116۲ 2 6

 [۵[۷هه۵ه1] مان۲ع۰ ۷۷6۵ ۴1220 1۳4-0 ۴-۰۸۵09۵۹1 ۸۵212 ۱9. 1627-21 1۷2و

 (۳ظ6 ۵۲-06۵۵ ههم۲ ۵ ظععط0820ر ههصع 0 1۲2ههعهایو 1 6

 ۷6۵۲ ۸۰۳۲۰ 704 (2ع ۸.1۲. 1304-و) هد طنع ته7 0 6 ۳1

 ع۲۱۳0ههر ظع ۳6۱260 جو (مالمهو : ۰۱۷هز 1*09-[۵1۱ یصع 4۵ ظعط-

 020 ۳م ظععونه 2 هحمصعط ۵6۲0۲6 ۱[عمعاک 1 هان 6ه06۲64 ۵

 1( ظنف حصول اط ۸۱ ۲۲۰ 680 (>ح ۸, 1۲. 1281--2), 208 ۵

 عظ6 جاتوبعوصعها1مهع0 4-220, 2۵0 هه مص64 طنصص ج0

 1) 156 ۸یعطتع هاو ۳۱۵۱60 ۵ط ۳. 6)06[س1 (یفساوق) ۵۲ (طع ظ6ع:۵اوص 19

 ملدعاتمصر و اه عمه (طع عج 1۷, (۳۵8۵ تو 2661و ۰ 53)و ۷6و

 طمتعط هصعنعصع (60ج ذب بهع (مجعهتط64 1ط ۸.۲۲, 733 >> ۸. 1, 3-1332)و 18 ۲

۰ ۳0۲ 
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 مایع طنص زه قصر 20 ۸12 تنم ۳عع۱۲60 ظع 0۱0۷۵8۵

:۷۰۹69 

 * ]و هم 1عووعنع مع جععهاص( ه۶ ۳۵2۶ طقف 2۵06۵640,

 ۳۵۲ عطععع هصههب معناطعمع 6 2000 ۰

۲۲6 ۷۲29 2 ۲۷۵۸۵۱۷۵ 6 

 16۳0هلانمع هعمنصف(ع 6ع۵0ر هه طع مایع طنصح طه هطقنصص."

 * ۸0 سطعم (طع [الاممعما] دو یاب 06162164, 2و4

 ۱۷۵۵۶ ۲0 ۲۲عصعلقصر (هانصع ؟ظ12 تابع هسزط طنز ۶ ۱۶ 0

 ۷[دصعات 11ص طمعط ةنع0 هناطنص 4ظ6 تعفعر هه هجصح0 |18

 ۱عانلقع] وعععع0ع0 1م طع اطعمععر ؟طعصاعع هم 36 ویو( ۶

 طع هطو۲عصعماتممع0 هل -1ظ4م هم طنع طعماطعع 5طهصعاب"4-

 )68, 6 64-2720. ۲۵۲66 ۷عمهبو 1246 [وداعفح) ظهاجصعف0

 [121006027] 4164 هم هعوطانص ویمععع0ع0 طنصز عمه ۳۸۱۸ ۵

 ]1۸8 2ص0 طنف ظعم(طع۲ عمجععهلع0 ط6همع61*ععر هص0 ظعوطتم وهدوطک

 107 طعصر هم ها نه 0-وص 0ن60 هععع جو هصمجعط هطناع و61 ص

 طننصع. قو 1و: وطحصعس -انصر 4ط6 ۸61 ۷ یعابک همه( طنصح

 دص جوونتجصعع و یی عمه ظعوطقمع جص0 وم زه0عع0 نصح

 ۲۵ هصنعع طنع متهععمععر طبع ظعوطتع نف هم واده0 طب طنو

 . متوصصنوع عمل ولعس طنص طبع ج 1016 هطنالع هاعع 636 4ع26> ۶

 نو ظ:م(طعتر ج0 هلو طع عمبعوصهها ه۶ ۳6۲۵1۵ 60 2

 یوهصصتوععتمع یدمنونمع و۶ 00 1-0 6 ۴عیونهصر )۷۲2زن -

 )4م زطصس اصطکعر هه طع ظصف۲ ؟ظلئر اعهمسم حک ط2اع(020 )۰

 186 ضلع !قصتع ظ. هطعصعح 0-18 5220-1۶294 0

 طنعصعع1[ ۶0 اتو, طع هه ۵۶ ظعوطائع حج 2عع0اه(206 ۵

 طنعک هک 1170. ظ بعمع 12667 (طع هعهماع هه ه1عیاعع 40

 طع(076 اطع هه الو هعهع 1212 10 متعععصا 6۲ 2660ا۵ا5ر

 290 طعر طعزوع یعحصصتعع0 طعت۲ عععهاصاقر 562168660 ۱68 0

 عدنطر 20 عطعر 6۲6 واعنص,م 1طعم 6جرواطقاتر (طع :ه(طع۲ ۶

 خوام هیصصصمصع0 620۲6 طنص ۲6 20۵222 1/۲۱۷9 224 0

 طنص هذاط طنعر طبع طع :عمانع0 عطقع 1 هو ۱۸:6 ظ, هدقطوات

 118-1 96 4-520 هم ظد4 هلمصع طنع طنهع,م 90 6

 1) ۵ دهه. 566 0 10۱۷ 4۵۲۵م ظ. 2 ۵0 6۰



 [ر ۰ ۲ [)۲ ۲۵۱0

 (2. ۰. 2۳۱۵| هعصهنعصعع0 طع جطو۲یهصعمانمهع0 عص صف

 طنف ه9نا0ععصم حج علل طنع دهن, و۳626 220 وهصقلار ۵ 06240,

 220 طمع ۱۷6۲۵ ملل واعنصم ظف0 عطععع سم هعماطیور ۹۸۱4 0م

 2۵0 .طظنف طهعمطعع هطقصعت 119-01ظر ۱۲۶۲6 2 6۵2۵0۲۷ عادعع 40 جال

 ۱۷۲۵0 ومدعطغع (طعصز هه عطع (هالمهزمع رو همع ه۲ ۹۸۱21-1۲5

۷۰9۵9: 

 ۶ ره (۳زعصلور 1 حب طعم 1عجم» طقا مات ۱عصع»# (ظع نانعطا زمص

 طنعط 1 تر 10۲ ۳۵۱۵۵16 ۷۵۵10 6 5۱۲6۵۲ 40 ۵6

 ۲0۶۲ ۷هتناب ظع جمع و۳6 70ایو و۵۲۵۲ ۳طنمط 6200۲6 1و ۲

 ] زهر ت۳طنلع هه ۳۱6۵09 16۸۵۷ هماطنهع ها 0۷ ۲ ۳

 (ه) عمه اظف هدف ها ایاباطو هنومامصوم( 0

۰ 9 ][ 

 ۷[ هاوهصصصع0 طع وطقاعتع ط. ظجوص20 1-21 اناطئر 70 0160 زج

 ۸۰۳. 764 (ت ظ. 1۵. 1362-س3)ر عهههج1160 عصمت هنوواهصعصا

 6۵ ام 1عطملاناقم و ظنمعتهمطنها ازعانهههت 6ها0160 ۵۵۵۵2[

 ۱۳۵/۵۵۶ (0(۳نوونمهو هک 36 2۸۷۶۵۶۵/۵وزمو*)ر ها هنط )6 ۶

 طقف .طععص صتنهع60 2 طاق. 16 0ام هنصوع همانعع هععانتو ۵

 0. 45 ۵۶ لطع وععمج0 ۷هابعصعع هک طقف 00109 :

 ** ۸۵4 2111[۷ع اه. ۷ یووصصم0 9. ۱ یاوهممصصه4 ظع ۵۵9 6

 *؟۸۵ ۵ 0-اناط جان 136 14-۵220 ۵ کان هکقطرم ۳0-

 36۲ ۵۶ (ط6 عتعج و2/20- سه دوست 0-1108. 1696 ۲۳۷۸۲۰ 0

 20۲9۷6۲ 4۵ 1۵096 220 ۵0 نه ص06۲ 1ظ6 ۳۷16 ۶۲ ظجعطخر حصه

 20121260 وبه مموناتمهصه هه مع هو هد:مهووعو جا 0]0666۲-

 (زمص. هه اه طع بعدع [ون»ع ظه0۲60 2240| توطن» |0۶ 06/87۵

 ۸. 1. 2-1281] 2[۷ز1]۷[۷-001 496 ۳عیووه قصحع ۶۵ 822044,

 2۳۳69۲604 4-220 ساب طنصص 1ه هطقنصقم ۵۳8۵6۵۲60 نصر

 عمصقوعععع60 طنو تممعت۲ 220 ییلنعاعور 220 219 ۵

 جا طنو ممه8ق0عمغنجل )ع(هنههع. ۸ع0 طعم ۱۷۲۵۵۵6 ۲1۳۳ ۵

 016162060 ۲وص گرعتقر ظق 62۲۱60 ٩۸۱2 ۵ 1-1( 1( طنعح 0

 ۲1288۵ قصر ه۳طععع ۵6 همه ص۲ 24 ۸۱2۵04 4:60. ۵

 ۳7۲6م ظععطتمح ظ. ظادواطف هعصع 4۵ 4طع ۲۳۵۵6 ۱) ظ6 968۵6 ۶

1( 966 ۲. 1 ۵۶ ۳6 1006 0۲ ۳, 1221۷ ۰ 



11 ۲ 101], 1 

 36 سو ظماطیقر طم طنم طعصعبعور 220 ۰۸12 8(0-0-1 0

 1و طنهنعع 2 هصمصعاب 1266۲, 18 ۸۵۰۳۲, 681 (>ح ۸. 1. 1283). 16

 عطع ناعع ۵۶ طع ایائعف هاههنص60 10۲ هطعصوات 01-1( 65

 ۵۲ هجا عمو ظعوطقحر 1م طمع طع طعمدیهط طنز طاغ

 ظععط اهص ع۳ه۲ع0 طنصح جم ولعس طنصم. ]طعم ظ6 عمجع۲60 6

 ع0۲ع۵هصم 9۶ ؟1دو هم وعک0ن 0تانم ) طع ۴عیونوصرم 0

 1۷[جز 0 1۲-0 زطحس ۸-1طلعر 20 عطع ظصف۲ ؟۵1 0. ]21617240 )و

 وی 26 جد ۲ععع ظنوطتمحو هم اتو *) هلعس جا 3۳66 ۶

 (طعع. ظلم هه طنو ۳۵0۳6۲ ۲۲۵۲6 009969560 6۶ هماحا-

 ]زر 10۳0وطتور یعمعزمصعع اه هقعتو هم ها26, زاتواععر عمه

 مهوعتمص 10 طع معمواع عمه طع 061۳6 10 ۲۵06۲ 4ظ6 عص0

 2۳09۵ع۲۵اف. همصعع هو طقع هجنر همعماتصع ۳1( 5۵926 هعدوو

 ۳2مهر طب ظ2عظ020 »تهع زصط ؟طع هلحرو ه۶ ۲36 520-۶

 *؟۸12 نه 1۳4-1ه هصمع عامتزمع طحص 16 ظ20 0ععط 6۷6۲ 1و 6

 1826 ۵۶ هطع تقلتمطجعع ظع0 هسطعم و یهطماعب ظ20. ۷۲۱666۵ 2

 001 20 060162160 16 ۵ طعصر طنع ۲66۵8۵ عهعع ۲۳۵۱۲۱ 06 3

 عطمدوحص0 22224۶. ۵0 طه ۲۵۲6 هومن ممه ۵۲۲۵۲08 602و

 280 هصعع ه۶ 1عععمتصور هه زهع7ع9160 هو (ظ6 ۱۱6۵۲۵۲7 0

 هرع26 ومنمصععع. ظحف ه۶ ؟ظهاق 0 -انوه و ۷عبوعق رو 46 1011م:

 *0 0ع5671 0۲ ۲6 ظهاطور |2۲ ۲62۵۷6۵ ۵6 اب ] عوطح ظظ6ر 10۴

 ]۲ یمصصععاتوهق 2۲6 ۳۱6ظ 86 09۲۲ 0۶ 6 ۵ !

 (6ع0 40 طنصع ه9۲۵ عهماعب ۵ 6۷60-۷۱06 هطعفر 10۲ ۷6۲۱۱7 1

 ظص و0نعصهع0 طب طالع ۸87۲0۲7۷

 1م 2جم(طعع جهت ۵۶ 6 هعصصع اهوماع 66 هننطمتر ۳ط6م عنتذمع

 (ظ6 طنمهععهمط»ر ه )دون 1ام ۲ فا لر ۳66۵۵۲5 2 6

 ظ2 ۷18 ۳626۲۵۵6۵ 1۵ هاع ظابطمتر هد ععیناطزوع 0۷7 ها

 066 0۳0660 طنص ۵ 6 مان 0 عطر جج0 0 )۱عو/۲

 1۳1و 06۷1560 2 ملعص 10 و2۷6 طنص. 1 طنف هصعع6(00ر ۷ظنعظ عجب

 1) 1۳6 16 طعع ۷۳۵۵عار ۹2۹00۱۲۰

  2 24 6 ]006 0۲ ۳۰ ۱:۲۷ ۰ظ. ٩66 )2

 3) 1۳6 ۵ طقف ۸۵ همجعمدفل. اتادو تعع هم هیوطکحاک همه, اطنع

 205۶ ۳2۵۶ ظ610 طب طنع :۵۲ظ6۲ ۸9 ۰

 4) ۷۵۱۰ لو ۰ ۰
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 هه واوص ۵۲ طعنصو هدومعووطقلب رو مع هصعمانممع0 ذص هحص»

 ها01( ۷6 نوامبر هم عطع میووجمموناطزلنا ۲۵۲ 16 ۵

 عود ۷16۸ 6 ۵۳۲۵۵۵۲, 16 او هو ۰:

 ۶۸۵0 ۵۲ طنو [۶ ۶ هو 1-انا» 1 فو هتمصمنصع مون ۷هممعق

 رو ۷۵۵۲ 1و 6۱2۸60 40 4۳6 68666 2۲ ۲۱۵14816 ۷۵8 006۶6

 هوجنصفع هلق تلتلص دا تسدرمک اط6 6620-)هکرر 22 ۵

 طه 60 ۵6 جاغ 4م 0624, ۸0 طنع طعمطعع عصع م )۲ عویع 0-18

 280 ههصازمص60 طنع م طنصح. قعن0 ظآ هو "1-0(هر ۱۷۷ 6۵ نم 4 هم

 2.2. ۲1۵1عا] ووبعع حصر ه۳لع۲ زا ههصصم 6 ۲6۷6۲۵6۵, 6

 ومءهتعلا»ت طعم زع طقف طععص ییادانوطع0 29020. و )6 طع۲

 عههاهابع4 : ؟ومصهصع زاهد و هنوممصععطاع زم (طنع «هوعر 0

 عن دون 1210-1 ۷6۵( 6۵ ۲ هافعات طهزصع ره طنع طوص0 چص

 8020-02 290 2 موج هم حص هواتهاهطهر هص0 ههتصو [۵۱۱۵0۷6۵ ۴

 ههع طعجعنهو ۳ 200 زهءعصعع هص0 نع(هعصتصع ؟یصتوم(نمصع ۵

 11۵اههان او یمدعازهعو ۷۵۵0 ۷6۲6 جا (طع عجنع ۶ طنع عج 52۷ طنز

 220 هو ظع 1۳6۷ هعهعع ظع طعوجص 40 1هعععفعع (ظع یهصنومهصهع حصم

 ۲0 ۲296 نوه ج0 ع22ع اممج ظع جوامع جحم0 طعص 10۷۷6۲ ۰

 ۸ه0 سهم (طعب وحس طنص هعانصهع طور 367 ۷6۵۲ 1» 0۵ ۲۵و

 200 ةهمعهحع0 طنعحم طعم طعم عج های هم |هصهععب) ظعجاان-

 ]رکطر ۳0# هصوابن۲ع0 ۵۶ طعم هتطععع 0۳6 02 هم ۳2ج. 1 طعم عج

 (ظ26 ظ6 ۳سدو و اطع 62, 9210 طعب 1و 6 7علار ۲۳66

 02695«5161ر هه ره عمه طععلط »۲ 1 طعم ۳6۵1۱60 اه (طق 2101۲008-

 ۲1۱۷6, 1 طعم آداب -ص يه ج یيمواهانمه ه۶ (طقصاععح

 81۷1886 ۲۵ 600 1۶۶ عطر 20 هععجنص و20 4۵0 (طعصر 16 6

 ۱۷۵۱۱ ره طنصع۶(61 1 طع7 هعععنم جمع هو طع 267۳0841۷6

 230 ظع ۳6۵۵۵۲60 طنع و6۷۲۵ (نهصعفم 20لنصعر ۰[ ۷۵۷۱۵ جم

 566 طنو مدماهمهصعع ذ(ط هصنصعم نه هعع, 90 6 ۷۵۵۲ ده

 ۲0 [۲۲۷]غعک حمل اهکمعصع4 طنص ه۲ طنور (طمدعط 16 ۷2۶ 26 2

 618۳6 ۳ظهم ظع هف 2عععووتاطلع 6و هم هوع, و2دن0 ۳اقهان: ظینصع

 طنصح طنعطعع 4۵ ظ8ع۲ 8م هومص ظع قصصع زصط هص0 وجس طنصر طع

 0۳۵9۲۵۲60 طنصوعلک رج 7هتوطتور 2ه0 وم یمجانهاع4 10۲ 2 ۵

 7116, 1طعصع ۲6۸1هع6 هواعع0 طنعص ۷۵۵۶ ۷2۵ 66 266۲ 0

 ظع ۳6۵۱۱60: ۳16 یاعب تطنعط و زره (طع هعععصهص 2 اطنع نه

 19 از 06 1 وعرزمهایو هه ع۳زاطهام یوانهوومب 0
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 ۲۳6 0220: 50 [ 2۳05عر 220 010 طاتور 20 مع( ؟ع1-

 عهاتومع ۳ذ(ط (طنع زهءعصوعر 2ه4 ۳206 و6 ۵۶ ععتهنط 1۵۷06۵

 عزووع ۳۵۲۵۵۲ [ ۷۵6, ته 6۵0 1۷م: ظانوط ۲۵ 2۷6۲ (طنو

 .[ طعمه هجموع] مه طع 220. ۸۱0۲ 1[ 1و

 عطعع هطع 2هص واطمب10 وهم 2 ز((عصه هتعع (طیهبوطمب( هل

 طنع لمهتمنوموع و طع هماهععهصصهما ۵۶ ویهط حف 276 ط هجوصات-

 ۷( 220 (طع ه0لممنمه هک ونیعط جو طعسع طععصم عن ۶ حص#

 6۳96ر و۵ عطقب یو مانع عمر النوط هه (6عامتزمایو رو

 ۲۲عر هجرت 276۲ طنف عهد یلعصتات. 4۵ ظ24 1۲ ۵۶ ۵

 ۲36 92۸ههو یمدصهصمعصقر 1 ۵به همع طع۲ع هعانعع۵ |طعغ

 ظع ۳2و 5266]. 1طعم ۲۵هوا (0۳طذ(ط مههعم060 عج ۱۶ 0

 و20 رز هص8 ؟ظاخ 1۲8-01 136 047-5۵۸20 ۷۷25 و6 ۲۳66 200»عجا

 (ظع هاطعع هوانبعور طمع دون 1-1ه ظ20 0 ۵

 طنصح [عیانهتال» |. 1 طنع هو (طع یعاتعهصع ۵1. هنصصنطعر ۱۵

 آهو 148-1 2662160 طنع هادزعع 290 2۷6۲۱6۵ 1۳0 ظ6 عمو6

 (طعنع دمو وصعصا.

 (و) ۳م ۲و 12ع:(-92۳015 2-۵2۵1 6

 ظادطح 1-[هطعفنم ۷ هوا ط. 12۳-92۳05 2-۵۸۵ ۵4

 20[: 5160 1۷4-021, 2 ۷۷۵۲۱ 18 51۴ ۷۵1۷865, 1و 2 وان-

 ماهصعص۶ 10 06۶ ۲۷۵۶ 021 1۲هزمره۶ ۵۲ دجاهجاد 0-۵ 102161 ۰

 ۸ظطداع هو-وصع(قلکر هه ره ابص و عج هنومامعصعصع 4۵ ام

 هانیه ۲۷۵/۵۵۸۵۸44, ۵۲ * ۲ 66۳0۱هعاهع ه ۲02016۰

6 1382-23 .۵.1 ---) 784 ۸.۳۲۰ 18 160 92۳01-]128۳۳ 09[ 

 81۷6و (ظ6 هالمهتمع همانعع مگ می ظباطمتر هطنعط و (هلععص

 ۲۳۵8 ۳6 ۳عزو هه نء6۲۵( ۳0808 ۲۵96 2071, ؟. 1:

 ۸۵*4 12لناع ط. نطهصص20 ظ. یطهصصصع0 36 هجمع عام

 ۲10اد5 ی220[-12/س4»] ۸۱2 1-در ومص ه۶ 6 6720[-1 0471

 طه 160-0 2ا-] دسته هاکنهفهصار 2۵4 0۳۵06۲ 0۶ 6

 9/220[ -12 سس هطدصعح 1-)اهر هه ه۶ ؟1قمر یماصعذللمع ۶

 9026 220 تطنع( )نونف(عم مه عطمعع 00۳8815, ۲۲۵۹8 0

 0۲ ۷1۲در هومن هم جو تعجب ۲۱۵ 92۷76

 6900۷ ۵عهاک 10۲ منمابع هادزیعفقر هصف طعجونم»۲6۵# هاصصعر هم اهن

 مس کا

 و
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 ۲۳6 عو-طمایوع ۵۶ ۱۷29ظ1-۵0-* ۵11. 18 ۱۳6 ۷6۵۲ ۸۰۳۲, 680 (ح

 ۸. 1. 1281--2) 2[1ز1۷/۵-001]ع 6هع ۲ع۳عزهه یصهصع 40 3220440

 2۳۳6960 6 9204 جان طنص 1ص «طقنصقر ۵۳8۵۵۵6۵0 80م

 عهص8ععه460 طنف سنموهتب هصف ییاهاععر ج0 مدمنوطع4 2 قو

 عمصقعمعنهل 266ص 02ص (ع. ۷۷ طعم ۱۷2۵826-118۲ ۲6۲۱۷۱۲۸۵4 ۵

 عمه گرتهب طمع ین ؟هاف 0ام ها طنص 4۵ ۳۱۵۳۵۵048ر

 76۲6 هملط هادععطق هه الاهصعن- 1[ اصاتع 4160. ۸۸4 ۵۵۵

 ظضعوطاقع ظ. ظاطدهطق ) هعععصع اععصعر ظع وعو6 10۲ )۶ ۵

 ۳۵ (طعتقر ۲م نم مصاف زر هه ظف ها00

 هموار ؟ هان -انکص 160 ج هصمجط 216۲ ظع ۳۷6۵۶ 1۵60 0188

 18 ۸. ۲۲۰: 681 0۸. 12. 1283). 1 طعم 6 نلعع ۵۶ ۲6 باتو 0

 ۲۲۵8 ۸ظعطاقمع هم جوونهصعع هک وعهننتپ 1۵۲ طع ۵0۶ ۲

 هطحصوعات -ایطر هص0 طمع طنص هم طئصز طب ۸۳و۱۵ 0

 طنصص (عاعع جص0 واعس طنص و ۱۱60۱6 ۳۳۱۱6 2006۲ رز ۵

 0621, 230 6۵0۸۲6۲۲64 6 عمه ص هجا ۲ ٩1۳49 مص 00*92

 148 86 ۳عیوتهصو 2هص0 1۷[هز لب 01م اطصاب ۸-1ظ(۲, 24 ۶ ۲

 ۸۱*۴ ظ. ]ج9 )۰ 1 طعم هنوطنعو هم اتو و۱6۷ 2۱ ۶۵

 ه۲ (طعص 2 76۵۴ ۰

 *۴ ۸12 0-آنیور (ظ6 وداطزعم هک طنع طنمهتهماطور هم طنع ۵۵۶۴

 هدهجوات 1۳-1 (طر ۷۷۵۲6 0ووعوو60 ۵۲ ههادنانار ۱0۳09طور 200

 ۵6۲168۵66 اه هاعتتور هه ۷۵۲۵ هجدهم 7 زاوازعع ص0

 عمصوت16:2نمه و ط6ع صعمواع. 16 ۵2۵-4 ۷۷۲۵۱۶

 1۳ ۷6۲۹6 2۳0 0۳096, 20 ۵۶ طنو ۷عبوع رو (طع 0ام سصو :

 ؟]۷[جروب 60۵0 ۳۵۲۵۲۵ منو اصعع سده هبع۲ عمه 4ظ108ر

 ظ۲عم (طمنعط اطع ههع هصع یسدااوس ۷یمعنوج هزح هه وا

 ص0 هد و۲2 06 ۱۵۱۷۵۲0 طعم رو ۵۲ هم ه6طعع ۲)عمعم»م 2۴ 1

 ]دزو(زهمابنوطع0 (طهعتعاهروت هو 1۵6 ۳۵ ۳۴ ۲

 ۲16۲6 عجو طع 120۳۵0 ناتمص هک هه 1627860 ۳۱6۵0 280 ما.

 1عجعابع 1۳2۵ نطومصصم0 زاطص ؟۷۷2۳۵-۸۵0۵۱ط ۵۶ 02218

 (ظع ع0نام۲ هک طنو (عجعنر هم مجامع 16 هه ۱۷۵۲6۲ 20, 1912,

 1) 566 ظ, 1 2 ۳6 1006 ۵۲ ۳, 1,۲۲۷ ۰

 2) ٩66 ظ, 2 ۵4 46 1001 0۲ ۳, 10636۲۷ ۰
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 26 ۴2: ام اطع ؟یمعادنمع ۲ ظ2۷ هانوطلب 2طءز0ع60 حصه

 هععدعنممهلل هاطععزوع ههم0:860 طنع ظعنونهص ۲86۳00 ۵ع(ذمهر چک

 10۲ هعجصصاعر اه طع ههصنوعنمم ۵ ومهصع 10واصمعو نم

 20۵62۲60 ۵ ظ2ع هعءهووجتر» هم 6م وایعط 20۷2۵660 ظع:ونهم

 ومطهاععو جو ۷۵۵0 هجا تا6 40 ۳۶20 (طنع 190۳00 ۵عمع

 10 زغک هدنونمهت 1در 220 66 1ع00۵0:عانمص مگ هاطعیو رو 3۱6 ۰

,150۷۷ .6 ۵۲ ۲1(۷۷ 

 ظعوه001:6 (00116ع6ب

 ظادعا5( 4 ۰ ۳ (۸ ۲ 1۰



 ۳[ظ 1۳۸ ۵ 1۳۸۱[ ۵۳ 1۳1[ 1 1101[ ( 110۰

 هر سره بس

,۴ 1118 .] 

 7:مو» همای هز 2 گه1/ب0۲ر 44 0-4 ۴44 1 01:-

 عزای 1

 ۰216 0007/۵1 0 ۵ ۳ رد ام ی

 6 1660040۰-061. ۰ ۰ و

 ۸ 0۳2۵ 66010 0 1 0 ی 1۳21۷ و کو 111

۵ ۸6۷ 06۲ 00 19027 66۳۱۵6 0۵ ۵0215 62۳1۵ 

 ۵ زارع نت ام ۳

 ۸49660012 هز ۵« 4 ۷ ۳ "0 تب

 ۵۸۵5۸۵ 242-0 ۵0۵ ۴44946 ۵424-0 ۰. ۰ ۰ ۰م 1,111

 نزامج تنمجتج نر 32 کن دو و او 1/۷

+0016 ۲1۳ 1 .]1 

 7۵ 0 16 15 1-۲1-]2۳40-عانو ۲۵۶۸ 7/2 6

1,۷11 0 ۰ .60109۵05011010 295 0 

 ع» ۵994 ۵۵۵0۶ 0 ۳ ۱ ۰ 1,

 7۵2 نز 242 607۳۸۵062101 ۵ 116 12040-0504۷. . ۰ 1/91۷

1,۷1 ۰ ۰ 2021801 1/25 0 20560 (۵20 27 7) 56۸۶5 1/۵70 

 46:06 90 6لک 0196 60195۱۵61201۷5 06610۳۳2 20 1/46 162/1 ۰۰ ۰. 06

11], ۱071088 0۲ 71۴5 0۲0۵8 1 ۸۵۲6 ۰ 

 ۴۲۵و 29-۳ 0۳۷۵۲/6 2۷2/۵۵۸۵۳۵۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 11

 عمه ع0ط-12طداطکو 04//70۳46//-/640#90 . . . . ۰ 1

 ۳۲ههص هووعمق و ددوماهصعص( 4۵ اطص 1۳21111648. . نا 1
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 ریواصت تسربف ۳۹۹

 هنومن ضعع ۱ سن زا هیفص كي نکع - ۱
 فتصم ینیوج كلماطع نیدلا ءالع تروص - ۳

 ۱ باک
 "1 هم زا رخآ ٌهحفص سکع - ۳

 نااق یانکوا سولج نشج - 4
 دالب زا اروکناچ رهش رداهپ هقوماس هرصاحم - 0

 یاتخ

 ناخ زیگنچ نب یثوت نب وناب رابرد - 7



 ۳۹ همانطلغ تئاف

 ( تایپ تان ۱ ۳

 رزاب ")قات .رزای قاب ۱۳ ۱۳۰
 ()یات 3

 تسیتشج تستشهب ۸ ۱
 ۱۰۰۰ ۰ زا ۳۱۷

 () اهادوس اهداوس ۳
 رفتحت ست ۱

 «۲ ۵ ص ؛ تایب» دوش هدوزفا تالک نیا رب ۳3 ۲ ش نیبأم ۳۷

 هبصق هیئاقرف هاتفم *ا5 رخا رد و بلا و های ةانم *اب و هحوم اب تایپ )
 قامتع و نازیا :ناتسرل درس رد دادخب قرش بونج رد حرف لهچ بیرق تسا هدوب

 ابوگ زین نروکا و (هْلاح جیلدنم ای یلدنم) نیجیندّتب لباقم هیلاح «هوک تشپ» رد
 ایّرداب و «دنا هتفگیم تایی زین ارهیحان نآ مان لصاو تسا قاب نآ یاهیارخ و راثآ

 زین نوکا و ناورهن فرط رد دادفب اون زا تسارگید هبصق ود ک ایاَاب و

 عوجر) تسا تشيم بوسحم تایب مبوت زا هم رگید عضوم دنچ اب دنا یقاب مسا نیمهب
 ٌراوتلا عماج یثاوح رد و ( «نییندس» و « تایب» رد بولقلا هه زنی دیک

 یضعب و ام 8اتعصعو, 16 امسصقم هگ اعم طمماص» 0هافممام 00. 63, 04 و 2 ی

 ؛(دیدج فارغج بتک و اههثفن
 « دعب هیشاح دیک عوجو تسا باوص نیمه و + پس ف اک )
 قو نا رب لیدا یوفآ و هرقال دنیا بایم نرخ و 3 با ۱ ۲
 دنیوگ زین هفاوم ءاط اب قاط ارهعلف نیا هک تسنا ءای اب هن تسا ۰: اب اجیارد

 :تسا روطسم هبرادیرس ماکح لصف رد یدتقرس قاررلا دبع نیدعس علطم رد هنانچ

 هک دش 1 مو ارماکح هک دیر ید [هیرادبرس دارم] نسح 3 ثترهش وه مس
 تیالوب دنیوگ مه قاط هک كات هعلتب هتفرگ اروا ... «اشنوغرا ربما درک دهاوخ جورخ
 .(8وجل. حهتععص 1779, ۶ 826 یبراپ هحن نیدعس علطم) «داتسرف رزاب

 «ربغ ال باوصلا وه و « د ف اذک (۵)
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 باوص اطخ

 (ظ) لاحر لاجر

 یمسل ۳

 ۷ اراخم زا و اجنا زا ق

 () هی نتفر رکذ هب رکذ

 قجورم قجورم

 دو دور
 (رسپ نیذلا سمش .نیدلا سم رس
 سا ٩( یک با

 هرم هه

 ٩( یا متجمآ بیاد بلقلا
 ریطم نبا ریطم

 عارصم ینعی (ع) فرح « كن ا» هلک زا دعب

 دوش هدوزفا
 و من ح

۰ 

(۸) (1 

 () فرط رب و  فرط رب نوچ و
۳۸ 4۳۲۰ 

 ۳ هم ی ۲ ره ۳۹

 هال ۲ ۲

 بایصلا وه و هدب قانک 02۰ هریغ ال بایلا ره و د قاک ()
 مامألل بدالا ةنازخ یور زا 4 هرماّظلا وم و دیدج حالصاب ب یف اذک ()
 قیاسب دیک عوجر) دش حیصن ۰۱۱ ص ۴ ج قالوب عبط یدادغبلا ربع نب رداقلا دبع

 بل و وخل ۱4۳ هحفص نیئاپ رد (۱) هیئاح حیا نیا زا دعب و «(۲4۳-۲4۹ ص

 حیحا سراپ ةخعن یّزغ ناوید یور زا ( دوش هتشادرب دباب و بتسا عقوم
 «باوَصلا وه و ۰ ف اذک ۳4۶ صب دیک عوجر «دش

 ۱۳9 تب

 دینی ی شات ی تن سیر قد فرات تکاب یکتا



 ۳۱ « باتکلا تاجردنم تسربف

 ُِخ «سور و سا دودح و رافلب صالختسا رکذ

 1 «درفشاب و رالک لبخ رکذ
 ۳۳۹ «یاتفج رکذ

 ۳۲ ؛ تاعیضوت

 ۳۹۸ زا اا هاینا تیرپف

 ۳ ؛لثابلا و نکامالا تسره
 ۳۸۹ ؛بتکلا تسربف

 ۳۹ ۲ ؛ همانطاغ

 همانطلغ

 9 اطخ 7
 ةواصاا ةاواصل | ۸ 3

 حجم جم لو 1

۳۸ 1 11 2 
 () لاعفا لاعتفا ۱۲ 6

 () یخ اطخ ِ ۲

 60 موقارقب مروقارقب ۱ 1

 (0 موقارف مروقآرق ۲ ۷.

 هکاریژ تا باوض نیف هست ق اک ) ؛ب]وصلا وه و « ق انک ()
 بوص كث نودب ٩  دسیونین هلاشم ءاط اب ار«اتخ» تقوچه ساسا هفعا رد
 هجو الصا و اتلطم مروقارف کاری دراد «مروقارق» ما هه رد هجرگآ تسا نیه

 ؛ تسا ورم و مزراوخ نیب فورعم هزافم موقارف و « درادن ماقم اب یتبسانم



 « باتکلا تاجر دنم تسرپف ۳۹۰.

 ۳۰ ؛اراخحم صالفتسا رکذ

 ۸: «ییأرات جورخ رکذ
 ۷ « دنقرس صالفتسا رکذ

 «مزراوخ هعقاو رکذ

 « دمرت و بشخن بناجم ناخ رگنچ تکرح رکذ

 خب صالختسا و دمرت ربعم رب ناخ رگنچ روبع رکذ
 «[نربکنم نیذلا لالج] ناطلس برحم ناخ رگنچ هجوت رکذ

 «ناخ رگنچ تعجارم رکذ
 ؛نیدلا لالج ناطلس بلطب ینقن یابزت نتفر رکذ

 «دبح ناطلس بقع رب یاتبس و همی [نتفر] رکذ
 «لامجا لیبس رب ارناسارخ یلوت صالختسا رکذ
 ؛نآ هعقاو تیفیک و ورم لاوحا رکذ

 «روباشین هعفاو رکذ

 و ناع دتمم رد نااف.[یاتکواآ ناهج هافداپ سولج رکذ
 « ینابناهج تسد

 ؛نآ عف و یاجخ بناجم نااف ناهج هاشداپ تکرح زکذ

 ؛مّود یانلیروق رکذ
 ؛نااف لاعفا تارداص کد

 ؛نااق لحارم و لزانم رکذ

 «نوتاخ انیکاروت رک

 «یناخ شلاب راهچ رد ناخ كویک سولج رکذ

 «وا نارسپ و نوناخ شیاغ لوغا لاوحا رکذ
 وا عضو وتاب سولج و وا لاوحا و یثوت رکذ



 «باتکلا تاحردنم تسرهف

 جورخ و تلود دهع زا شیپ لوغم لاوحا ینوگچ رد «لصف

 «ناخ رگنچ
 هک اهاسای و دابهن جورخ زا دعب ناخ رگنچ هک یدع)وق رکذ

 « دومرف
 كولم تکلم و تلود لافتنا یادتبا و ناخ گچ جورخ رکذ

 هزاا لیس رب نآ لاوحاو ودب ناهج
 «ناخ رگنچ ءانبا رکذ

 «توق یدیا دایقنا و روغیا دالب صالتقسا رکذ

 «ناشیا لاوحا بن زکذ

 «ناشیا مز بجوم رب روغیا دالب و توق یدیا بسن رکذ

 ؛ناغن قوت و كلچوک لاوحا رکذ
 ؛هیلع هّلا ةمجحر ینتخما دیح نیدلا ءالع دیهش ماما رکذ
 «نآ یارما لاوحا و دالوف و غیلابق و غیلالا اون صالقتسا رکذ

 رارثآ صالقتسا و ناطلس كلامب یادگناهج ناخ هجوت رکذ

 ؛دودح نآ صالقتسا و دنجم یدیا شلا هجوت رکذ

 ؛ثللم روت لاوحا و دنجن و تکانف صالختسا رکذ
 ؛ لامجا شمس زب رهتلا ءاروام صالفتسا رکذ
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 رفش فیلأت) یرراف رثن و ریظن زا تابختن" ینعی «ناسرپ ینامتسرک

 ۱۳ ؛(یرشختزال) - ریسنت « فاشک

 ( ۱۱9 ؛(ینوعلا دیح نیدلا رونل) بابل بابل

 ج۸۱ ۷ ؛ برعلا ناسل

 ؛ح ۱9۳ «(تسا مولعم رغ فنصم) خیراوتلا لبج

 « ندعب دیک عوجر . «خالگنس رصتخم

 ؛ج۱۸۴ «(ینوارولا نیدلا دعسل) همان نابزرم

 ج۳٩ «(یطویسل) رهزلا
 ج۱۲ «(یدنقرملا قازرلا دبعل) نیدعسلا علطم

 «ج۱۷۹ «ح۱0۲ «ح۱۳۲ «ح۷٩ ۰۷۶ «(یوبحنا توقایل) نادلبلا میعم

 1هزار

 ۲ ؛ نودلخ نبا هدر

 ج۱5. «هگنم رنورپش ینیرات هشقن

 هک یاکحا و ننیاوقرب لمتشم هدوب ریماوط زا هعوبج) « گر 5 همان اسای

 و هدوب ناگداز هاشداپ ناربتعم هنازخ رد و هدرک عضو ناخ زیگنچ

 گر یزکشل هک یدنتسوخ اب یتسشن تخت رب یناخ هک تفو رپب
 و كلم مئاصم رد هتخاس تیعج ن هراگداز هاشداپ ای و دنناشن رپ

 رب اهر اک یانب هدرک رضاح اهراموط ن نآ یدنتسویپ عورش ری

 اپ هویف نادر ب اهرهش و دالب پیراخت و اهرکشل هیبعت و یدنداهب

 ۱۷ «(یدنتفرگ

 «(عضاولا میج یف ح) ٩۱ ۸۳ ۰1۴ «(یلاعْل) رهدلا ةج

 ات سس و زوم تماس نیسان نشستی تان و تو تار



 ۳۸۷ : ینکلا تیر

 عوجر «(عضاولا حیهج ق ح) ۰۲۲۲ ۱۸۲ ۴*۰ ۵۱ «ینیوج یادگناهج

 ۲ ؛(ریمدن)وخم) ریسلا بیبح

 ج٩۱ (ح۱77 «(ینأطلا سوا نب بیبح مامت یبال) ةسامحا

 ج1۳ «یزغلا ناغع نب مهاربا ناوید

 ج۱۲ «(دناوخریل) افصلا ةضور

 (ج۱.۸ ؛ح۱.۳ «(یسوط نیذلا ريصن هجاوخ زا) ینافیا جز

 »)۱۷ «(یردان ناخ دهم ازریم فلات یرانب یرت تسا یسوماق) خالکنس

 ۳.۸ ۷ ؛(یوسنلا دما نب دبحم) قرکنم نیدلا لالج ةريس

 یف ح) ۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹ ۸ ؛(زیربتلا بیطفل) ةسامحما حرش

 «(مضینا

 ج۱۳ «(یدزیلا لع نیدلا فرشل) «همان رفظ

 3 15۳ ؛(ینیوزقلا دجح نب ایرکزل) تاقولخلا بیات

 خالگتسب موسوم یسرانب تر لّرطم سوماق زا تسیا هصالخ) «ندع

 ۷ «(یردان ناخدبم از ریم فیلات

 ۱26 ۱0۳ «تروک ود «واپ ویسم فیلأت هسنارنب قرش یرت سومأف
 « (عضاولا میج ین ح) ۸۲ لس

 ج۱7 «یزد سوماق

 ۱۳۰ 0۸۱ «نارق
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 ج۱۳ «همان رباب
 و « عطاق ناهرب

 1 ؛ سورعلا جات

 «ح۱۸۷ بیت نبا خرات

 ۷ «(باتک نیه) ینیوج یادگناهج خرات

 «ج۱۸۷ « یربط خیرات

 ٩۱ «(یبتعلا رابجلا دبع نب دی رصلا یبال) ینیبلا خیرات

 ۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۳۲ ۰۸۲ 7۳ «(یلاشل) ةييتيلا ةبش
 «(عضاولا میج یف ) ۲۲۳ ۶ ۶

 (ح را «راطع کف ءایلو2۸ ةرکذت

 «ج۱۳ «یرومت كوزت

 ۲۹ ۰۲۷ ۰۳۵ ۱۰ «(ریزولا هّلا لضف نیدلا دیشرل) خیراوتلا عماج

 ۸۶ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۲ ۹-۰۷۱ 1 ۵۱ ۵۲ یک یا

 ۱۱۶ ۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۵ ۱۰۲ ۹ ۷ 5۵ 5۲ ۸م

۱۱۷ ۱۳۰ ۰۱2۲ +۱2 ۰۱20 ۸۱6۰ ۸۱8۲ ۸۱۵6 ۱۱۲ 

 ۰ ۰۲۰۲ ۵ ۰۱71۷ ۱۸۱ ۱۹۰ ۱۹ ۸۱۹۸ ٩*۱۹

 یف ح) ۰ ۲۱/۸۰۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۷ ۲۱۱۳۱۰ ۷

 «(عضاولا حیمج



 ۳۸۰ «لئابفلا و نکا تسرپف

 ۱۳۲ ۰ (- راصح «رزای قای

 6 یاب دینک عوجر ۱ « لی

 تکی دینک عوجر 10 ؛ج 0 ؛ تک ینپ

 ج0۱ ۰ دور « یسینپ

 (:ءارفلا ةکیکشلا ءایس۷)

 ۰۲۱۳ ۰۵ ((*) روکاب



 «لئابقلا و نکام تسربف ۳۸

 ج0۸ ۸۰۷ جا ۲۰ «ح۲۰ «)كارتا لیابق زا «نایان

 ۱۱7 « نوچخن

 4۱۳۱ ۰ 1هط 2۱2۲ 4۱ ۰ بیش

 ج۲ ۱۳۲۱ ۱۳۳۰۱۱۸ سن

 ۱۳۲-۱۵۰ ۱۳۸ ۱۱۱۸ ۱۱6 «(روباسن روباسین «روباشین) روبان
 ۰۲۲۰ ۰۳۲۱+ ۰2٩ ۰۱۸ «یراصن

 ۰۱۰4 « (ناقلاط هعلق) هوک ترصن

 «ح۱۸7 «(یونج نیچ) سابکنن
 ۰۱ لب رد هدوب هکشنا مان «راهپون

 (۷۹ ۰۷۸ «اراخم لاحم زا «رون
 ۱۳۸ ۱۱۵ «ناقون

 4٩۳ ۰۲۲ «شخو

 6و بس ف ؛(*) یفرارو

 (ج۲۳۲ «- رهن گلو

 ۰۱۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۰۸ «ةاره

 ۰۱۸۲ ۱۱۱۰۱۱۰ «ناده

 3.۲ « دنه

 ۰۱۷۰ ۰۱۲۲ ۰۱۰٩ ۲۷ «(دونه) ودنه

 «ناتسودنه ۰۱۰٩ 1۱۳ ۰۱۷۱ ۰۳۱۳

 جا ؛یاش نیچ رد نارومارف هناخ دور ینبچ مان وه گناوه

 ۰۱۳۲ ۱۱۸ «رزای

 !ج نیزرب عبط خراوتلا عماج ()
 ۱۳-۱85 ص

 ناز و هو سو امت رج و



 ۳۸۳ ؛لئابقلا و نکامال تسربف

 ج4۷ )لوفم لیابق زا « تبکرم
 (۱۳۸ ۱۱۹-۰۱۳۲ ۱۱۸ ۰۷۰ ؛ح 5 «(ناجاّملا ورم) ورم

 ۱۳ ار یوم
 ۱۳۱ 2۱۱۸ «ذورلا ورم

 ۱۳۱۱۳۰۰ ۲ سقم کیم

 ۲۹ «رصم

 (۲۸ ج۲۱ ۲۸-۰۳۰ ۰۳۱ ۰۲۵ ۲۲ ۱-۰۱۸ ۰۱۶ ۰۱۱ «لوغم

 "۳/۸ ۱ 1۵ 0۵۷-۵۹ ۵۵ ۳۲ (حا )9۰. »۷ 7

 ۳. ۰+۱ ۱۵۳۲ ۱ ۷ ال هم ۱ 4

 ۲ ۱۲ >> ۲ 1 ها 11۲ ۷ ۵ هه

 ۱۵4 ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۰۱۶۲ جام «(ح۱4۲ ۰۱۳۹-۱۲ ۰

۹ ۲ ۲ ۱۸ ۱ ۷ ۶-۰ 

۷ ۶ ۱( ۷ ۲۱+ 

 تر دک عوجر ۰4۷ لوم لی زا :تیرک
 ۳۲۲۳۵ ۸۳۳۲ :(تسا .کسم رهش دارم ارهاظ) نکب

 ۱.۴ ۵ کم

 یاصقا هک») ۱ «(ج رد حرش) ۱۸۲ ۰۱94 « ییونج نیچ ینعب « یزنم

 ؛(« تسا یاتخ

 ۳۱۳ ۸۲۰۵ «لصوم

 ۱۱7 «ناغوم

 93 ز ؛ ناتلوم

 )۰ «یاتخ زا یرپثش « كنکمان



 ابقلا و نکام۸ تسرپهف 2

 ۰٩۳ ۰۳۱ « دنفرس لاحم زا « یارس کوک

 ج۲۱ .هجلوک
 4:1 جز «ناتسجرگ

۱ 

 3 0 )۱۱۵ ؛ ناغماد رد و درک

 ۱۱ ی واره رم و

 )۱۳۱ )۰۳۰ «رول

 "۱۱ ؛روواهول

 ۱۲۲ ۰۱۱۰ «ناردنزام

 ۱۷۸ «نیلام

 ِ ج۱۸ ۰۱5۹ ۰7 «نیچام
 ۲۱۲ ۰۲۰۵ ۹۷ ۸0 ۰۸ ۸۱ ۰۷ ۳۲ ٩ 71 «رهتلا ءاروام

۹ ۲۲۸ 

 3 ۱۰۵ « نایماپ / مان ؛(دب هد ینعی) خیلاب ووام

 ۴ دو روفیا مدق یاهرهش زا یکی هک 2 ودرا رهش یلوغم مان «غیلاب ووام

 ۰ ۱٩۳ ۰ مو كيدزن

 ۰۱1۳۱ «ورم تالح زا «دابایهام

 ۸۶ «(اراخ رد) یناخ هسردم

 ۸۰ ؛(اراخ رد) هیدوعسم هسردم

 ۱۴۱ «(ورم رد) ییاهش هسردم

 ۰۷۵ (دادخب) مالسلا ةن دم

 ۰۱۱۳ « هغارم

 )۷ ؛(3) الیا لبروارم

 ۱۳۱ ۰(ظ) كارتا لیابق زا «نایزغرم



 سبزی خم یا اه نت هیات

 ۲۸۱ «لئابلا و کام تر

 1۳ ۰۸ 0۱۰4۷ 4 «(ح رد حرش) ۲۱ «غیلایق

 ۳۰ « لباک

 2۸ فا

 جا 0-۵۲. ۸ ۷ ۱ «رخشاک

 «نیرکیی دیک عوجر ج4۷ « كارتا لیابف زا «نیربک
 ۱.۰ ناوزرک
 ۲۱۳ ۱۳۰۰ ۰۱< ؛نامرک

 (۱۰۸ ؛(هنزغ كيدزن) نامرک
 ۸5 ,هینیمرک

 رع حذت ۲7 ) كارتا لیابق زا «(تیارک) تیرک
 ۳۲۹۰۲۲۵ ۱۵۷ ؛- ماوقا رالک

 14, «6) نخ زیگنچ هاگتخت و یلصا تروب «(نارولک) نارلک
 جا ؛ دوهج گ

 ج۱ ؛ دویکیفک

 ؛ح ها۱  كيک

 « ج۱ « تویهگ ک

 ؛۷۲ ۹ «(تنک ینی) تیک

 9 تم کن

 کت ؛اجوک

 ۰۱۲۲ « تسا هفوک ناه « نافوک

 موم ۲۵ ص یاگناهج رد روکذم تایق زا دارم و ۰6۸۲ ۰۷۱ ۲*۰ ص ۲ج و
 تایق زا یصوصخ "هبمش كي هک تش رکذ هفص نآ هیئاح رد هجنآ هن تسا تایق لیابق
 6 فضا

 راوتلا عماحم دیک عوجر 0) ۱۱3 ص ۱ج نیزرب عبط خراوتلا عماج ()
 ۲۷۸ ۸۲۷ ص هشولپ عبط



۱ 

 «لئابقلا و نکا تسرپف ۳۸۰

 ۱۱6 « نیوزف

 ۷۶ «ناوطق
 

 1 2 ۰ (- موق (- يشد « قایفف

 4۲۳۵ ۲۳۲ ۴ 1٩۵

 ۱۳۱ «كولعص هعلف

 3 (۱۱7 8(۰) تیرک هعلق

 ِ ۱ ۱۳4 ؛تالک هعلق

 ۱۳۲۹ ۰۱۲۰ «هغرم هعلق

 ۱۲4 «ون هعلق

 ۳۲۱ ۱۱۱ «یشات نالق

 «(ح رد حرث) ها  كچیک

 ۰ «وجغالث

 ۲۳ ۰۱۹۵ ۵۷ ۲۱ ۸۲۱ «(سانوق) سانق

 ۱۵۲ ۹0 ۰۸۲ ۰۷۰ «)كارتا لیابق زا «(نایلقتق) یلقنق

 ۱ ۲۸ ()لوخم لیابق زا « تاروقنف

 ۲۱۷ ۰۱40 ۲۱ «قانوق

 ۰ 3 )۰۵ « ناتسبق

 3 . . ۰( رد حرش) ۲۰ «)لوغم لیابق زا «تایق
 ِ ۱۹۵ ص ۱ ج اضیا 1( (۳۶ نجا ج نیزرب عبط خراوتلا عماج ()

 ۲. ناترب ردپ) ناخ لبق لسن زا هک یماوقا جیج رب موع روطب دوشیم قالطا تایق ظنل ()
 3 .یماوقا رب صوصخ روطب ِ ؛دنا ما دیدپ (ناخزگنچ ردپ رداپهب یاکوسب ردپ رداهب

 ِ رب صخا روطب ۳ « دنا هما 1 شو کتب رداهب ناترب ن نایق گرم لس زا 8

 .  دنیوگ نیقجروب تایق ارناشیا هک ناخ زیگنچ ردپ رداهب یاکوسب ناگدون و نادنزرف
 : ۱۷ ص ۱ج نیزرب عبط روت عماج دیک عوجر) مثچ لهثا ینعی نیفجروب و

 ۵ ۳ ی

 نو زا سس عن کس انا تای ویو ی



 ۳۷۹ «لئابلا و نکاما تسرهف

 ۲۲۲ ۱۷۲ «هناغرف

 ۳۳۵ ۳.6 گنرف

 ۱۱۱۱ ۰۷۳ ۸۷۰ ۵ ۸۷ تکانف

 ۵۷ 07 « دالوف

 ۱۹۷ «برع زا هلیبق مهف [ ونب]

 ۱۳۸ «راف

 ۲۳۷ «سانوق و غیلاما دودح رد قد ( غلتف

 (۷۷ « قونرز هبصف یلوغم مان خیلاب غلتف

 ۱۸۱ « شاتارق

 ج0۸ ۸ ۰۷ ۲۲۳ ؛یاتخارق

 ۲۲ «روغبا رد قد «هجاوخارق

 (۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱ ۱5 ۰(؟)۷۰ «(۶) 1٩ 4۰ ۰۳۹ « مروقارق

0 ۱۰۰ :6۲۱۵ 

 تسا نیقیب بیرق) ح 1٩ «ورم و مزراوخ نیب فورعم هزانم « موقارف

 هن تسا هملک نيه باوص ۲ س ۷۰ ص و ۱ س 1٩ ص رد هک

 («مروقارف»
 ۱۱۱ لوگارف
 ؛یاش نیچ رد وه گناوه هناخ دور یلوغم مان هناخ دور « نارومارق

 «(ح رد حرش) ۱۱

 4۴ «نوفاسالب رهش دی دج مان تا

 ۱۹۴ «مروقارف لاوحرد ی ناخ زیگنچ نب نآاق یانکوا رصق مان «کروس یثرف

 ج9۱ 4۳ ۰۵ () ارتا لیابق زا ؛زیفرف

 ٩۷ ۱ (1۲) كارتا لیابق زا «(ناقلرف) قوت

 ۱۷۰ ص ۱ ج «اضبا () ۱۱۸ ص ۱ ج نزرب عبط خراوثلا عماج ()



 «لئابتلا و نکاما تسره ۳۷۸

 ۳۹ ۱۳۲ «خایداش

 مرز ۱۹ ۱۰۹5 6 ۹ مک

 ۹ « غرش

 ۲۱۳ ۲۰6 ۱۱7 ناورش

 ۸ اه « هناتسرهش

 ۱۸ ۰۱۷۲ ۰۸۸ «زاریش

 ۱ ۱۱۹ ۱۰ ۰۱۰ ۰۱.۶ ۰٩۳ «(ناسارخ رد) ناقلاط
 ۰۱7۷ «یاتخ زا یرهش ؛(5) وععاط

 ۱۲۳-۱۳۸ ۰۱۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۱۸ ۱۱6 ۰۱۱4 «سوط

 ۱۳ داع

1۹ ۱ 
 ۰۳۱۲ ۰۲۰6 ۰۱۸۳ ۰۱4۹ ۱۳۱۰۱۱۱۰۷۰ ۰۱ «قارع
 ۱7۶ ۰٩ «نیقارع

 ۱۷۰ ۰۱7 «ناع

 ج۰ ؛ ناتسجرغ

 در

 نینزغ
 19 «نادیغ

 ج۱۳ «برعزا هلیبق «نامغ [ونی]

 ج۰ ۲2 ۱ ی

 ۳۲۱۲ ۰۲۰۵ « سراف

 ۰۱7۸ ۰۱6۰ « تارف

 «رواشیپ زین دیک عوجر ۰ ۵ 4 «رواشرف



 ۳۷۷ «لئابقلا و نکام تسربف

 ۰۱۹ مودم

 (اگلو) لیتیا دور رانکر ب ناخ زیکنچ نب یشوت نب وناب هک یرهش «یارس
 ۳۲۲۲ « داهن انب

 ۸۷ «اراخ رد « كلم مبار یارس

 ۸۷ «اراخ رد ؛ كلم ریفس یارس

 ٩۲ ۰۸۲ «اراخ رد «نادیزو لپرس
 ۰ « ناشخدب دودح رد ؛نایوج ۳

 4۱۲۰ 4۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱۲۱-۱۳۵ ۰۱۱۸ «سخرس

 4۲۰۵ ۱6۰ ۲۱ «نیسقس

 7۸ ۰1۷ « قانفس

 64 ( دور « اکنلس

 +۲۱۱ ۱04 (۱5 « یاکنلس

 ۰۱۰۲ « نایس

 ۰۱۰۱ ۰۹۷ ۹۰-۹71 ۰۸۲ ۲ ۶ ۲ ۱ جا « دنفرم

۱ ۰ ۲ 1 ۲۲۱۰۲۱۰ 

 ۱۱۰ «نانس

 ؛ج۲۱ «یربیس رد یتلایا « كسنچ هیرپس

 ۱۱۸ « نایفس

 0۱۱۲ ۰۱۰3 (- پآ «دنس

 )۰ «تشپ گنس

 ۱9۶ «لوغموس
 1 « یربیس

 ۸ « نآروقیس



 «لئابقلا و نکاما/ا تسرهف ۱ ۳۷۹

 سید

 هیسوبد
۹۲ ۲ ۹ 

 ۱۱ « دنبرد

 ۰۱۳۹ «انرد

 ۱۳۱ «(ورم رد) ناجامرس هزاورد

 ۱۳٩ «(روباشین رد) نانابرتش هزاورد

 ۰۱۳۹ «(ورم رد) ناتسرهش هزاورد

 6 «(نارتا رد) هناخ یفوص هزاورد
 ۰۱۳ ؛(ورم یک یزوریف :هزاورد

 ٩٩( «(مزراوخ رد) نالییاق هزاورد

 ۰۹4 «(دنقرمس رد) هاگزامن هزاورد

 ۱۲۶ «درنسد

 "۱۳۱ هزکیراید

 )۱ «ناکدار

 ۲۲۵ 4۲۲۶ ۲۲۲ 4۲۱۶ « سور

 ۰۲۲۲ ۰۲۱2 ۲۱۳ ۰۲۰6 ۱۸۰ «مور

 ؛ج۱۸۸ ۵۰ یر

 ج۰ « لباز

 ۰۱۱ «هواز

 ۷۷ ۰۷۱ «قونرز
 ۸ او

 ((ح رد حرش) ۲۳ كارتا لیابف زا «زیفاس

 ۱۲۳۸ «راوزبس



 ۷9 «لئابفلا و نکام تسرهف

 ۱۶۷ « شبح

 ۰۲۱۳ ۲۰۵ «بلح

 ۱۳۹ «روباشین یگنسیرف هسب «(۶) كرکیح
 ۱ 4۸ «(8)حونح

 ۱۱6 «ناشوبخ

 ج۸6 ۷۱ ۰۰۲ 4۳ ۱۰ ۳۲ ۳۲۱ ۳٩ ۰۳۱ ۱9 یا

 ۱۸۲ ۰۱۱۷ ۶ ۰۱۹ هل ۱04 )۱

۹ ۱ ۱۷ ۱۱۷ ۲۲۷۱۲۰۵4۱۲۱ 4۲۱۰۲۱۲ 

 +2 « نایئاتخ

 ۹ ج۸۶ 4۵7 66 ۸-6۵۲ ۱ « نتخ

 ۱:۷۲ ۲۱ ۷۰ 6 ۱ 6 تا

 ۸۱,۲ ۱۰ ج۸۱ ۷۵ ِ ۰٩ 4 «ناسارخ

 ؛۱* ۹ ج۴ ج۰ ۱۳9 ۱ ۱

 ۳۷ 0 ج۸ ۱۸۲ ۷۱

 ۱۳٩ «روباشن رد ُهلحم « كشوک ورسخ

 ۱۲۲ «یونزغ ناجلخ

 ۱۱۰ «ْیر راوخ

 ۹1۱-۱۰۹۱۰۱۰۱ ۰۷۴ ۰۷۲ ۰۷۰ «ح 1 ۲۱ ؛ مزراوخ

 ؛۱۲۵ ۱۳۰ ۹

 ۱۱۸ « فاوخ

 ۰۱۰. یامش نیچ ینعی یاتخ رد هدوب یرهش (*) نیتسنوبتاجوخ

 ۰9 ( دادغد مالسلا راد

 ۱۱۵ «ناغماد



 :«لئابنلا و نکاما تسربف ۵

 ۲.۵ ج۱۲ ۱۵. لص شک ۲۲ ج۲۱ ۱۷ ۰٩ «ناتسکرت

33۳ 

 ؛ج۱۴۲ ۰۱۴۱ ؛ناکرت

 9 ب۲ 1 ۱۰۲ ۱۰۲ ۸۱۰۱ « دمرت

 (۲۵ «رتسل

 (۸۷ «اراخب رد صنحاب لت

 ۳۱۱۰۱۸۱ ۱۱۵4 ۱4۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ حوا 4 ۵

 99 (-- دور ؛الغوت

 ج۲۱ «یبرغ نیچ رد یتلایا «ولپ ناچ نیت

 04 ۱۲ دوم

 (۱۱۸ ؛ مرجاج

 ۱۱ ماج

 ۹۹ « مزراوخ تخت یاپ ؛(عکروا) هیناجرج

 8۹٩ ۷ ۱۷۲ 1-۰14 ع .دنچ

 ۰٩4۰ «دنفرس رد «(زیزرا اب) ریزرا یوج

 ۱۱۸۰۱۲۶ ۰11۶ نی
 ۱۰۲ ۰۱۰۰ «ح۸خ ۰۸۰ ۷۷ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰1۸ 1۷ ۰۱7 «نوجچ

0 ۱ ۱ ۱ 

 (۱۷۹ «اراخم كيدزن هیرق « غرچ
 حال هل ۰:۱۹ جا ۷ ( نیج



 ۳۷ لئابقلا و نکام تسرهف

 ۲۲۰۰۳۱۵ ۳۰۲ 1۳ 47 «(غیلاب شیب هیت هجو)

 ۰۱۱۳ « ناقلیب

 (۱۱۲ « هیب

 ۱۱۸ « قهیب

 ۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱۵4 ۰۱۳۲ ۱۰۸ ۰۱.۰۴۳ ۰۸۲ ۰7۳ «سیراپ

 ؛(عضاولا عیج ین ج) ۰۲۳۲ ۰۱۹۰ ۸۶
 حوا + ملخ : لو

 ۰۱۱۳ (- ربعم « باجنپ

 "۰۱ هید خب

 . «رواشرفب زین دینک عوجر ؛ح۱۱۳ ۰۱.4 «(رواشپ) رواشیپ

 ۱۰۰ ۰۹۸ ۱۷۹ ۱۷ 1۵ ۲۷ ۲۱۸۲۱۸۱۷ ۰۱۵ ۱ «(راتت) راتات

۰ ۶ ۱۳۰ 

 ۸۶-۸۱ «اراخن لاح زا « بارات
 ۱۰۳ «نایزات

 ۲۲۷ ۲۱۲ ۱۹۸ ۱۸۲ ۰۱۵۷ ۰۱4۰ ۹۵ ۱ ۰۷۱ ۰۲۷ «كيزات

 ۱94 ۱۵۰ ج01 ۸۲+۰ ۵ «یبیت

 ۱1۶ ۰۱۱۱ «زیربت

 «راتاتب دیک عوجر ؛راتت

 ج۲۳ ( هتن

 ۱۱۳۱ ۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۷۷ ۰۷۰ «هکارت

 ۱۷۰ «مروفارف كيدزن «غیلاب وغرت

 كرت « ٩۱ ۰1۳ ۰۳۷۰۸۱۱ ۰۹۰ ۸۲  ۰۹٩ج۲ 2 16۷

)۲۰/۸ ۱٩/۸ ۲ 

18 



 «لئابقلا و نکا تسرپف ۳۷

 ٩۷( ۰۷۲ ۰7۷ 217 1 تک غیلجراب
 0 ۲۲۵ ؛- ماوفا «درغشاب

 3 ٩۸( «مزراوخ نوریب رد «مّرخ غاب
 1 ۳۷ «- همشچ «(هنویجماب) هنوجماب
 ج۲۱ هریحم «شاکلاب

 ۲۲۸ «ج۲۱۰ ۰۱۱۰ 2۱.7 ۰۱.۵ «نایماب

 ۱۲۲ «(تسا درویبا ناه) درواب

 1 «رزخ رحم

 ۹ هاش ۹۳ ۷-۹۰ ۷۱ ۸14 1 1 ۳ ارام بس

۲ 0 ۱ 

 «ح 1۶ ۱۰ ۰ ج1 «ناشخ دب

 ۱۳ ۰۱۴۷ «(روباشین رد) شوقارق جرب
 ۱۱۸ «خب

 ۲۱ ۰۲۱۲ ۳۰6 ۱۸۷-۱۸۹ ۲ 1 ۵ « دادغب

 1 ۱ ۱ 2۱ ۱۸ یوتا
 3 ۰۱۱۰ «نالغب

 3 4۷ «0)كارتا لیابق زا ؛ نیرکب
 1۸ 4۳ «نوفاسالب

 ج۱۳ ۱۳۵-۱۲۲ ۰۱۱۸۱۱۳ ۰۱۰۸۰۱۰۲ ۹۰

 ۰۳۲۲ ۲۲۲ ۲۰6 ۱۵۰ ۸۲۱ «راغلب

 ۰۷ «اراخ رهش مدق م ان تّکیعب

 . «(عضاولا عیج یف ح) ۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۸۱ ۰۱۳۸ «(هرهاق) قالوب

 ۱۰۸ «(8) روتک هیوب
 ه ۲۸ ۲۳-۰۳۲ ج۲۱ «ناتسروفیا تخت هساپ «غیلاب شیب

 ۱ َض ۱ ج نیزرب عبط خیر اوتلا عماج )۱(



 ۳۷ «لئابفلا و نکا تسربف

 ۰۷۳ ؛(هناغرف لاحم زا) ؛- ٌهبصق « سرا
 ۱۹۳ 4۲ ۰۳٩ «مروقارف هوک یاهدور زا « نوقرا

 ۰۱۳۷ «اوتسا
 ۰۱۱۰ «نیارفسا

 ۰۱۰۸ ۶(۰) راقتشا

 "۱۸ «سایشا

 ۰۱ « نایناغفا

 ۲۲۴ 2۳۱۸ ۰۲۱۷ « قاق

 ۱ ؛-- هربجم لوک

 ۳۲۵ ۲۲۲ «نا۵

 ۲۲ ۰6۷ ۰۰۰4۸ ۰4۷ «(ج رد حرش) ۲۱ ۰۲۱ «غیلاملا

 ۲۱۳ ۵ توبلا

 ۰۱۱۱ «اقوتوا

 ۹7 ؛مزراوخ تخت یاپ (هیناجرج) خکروا
 0۷ «(۶ دنکزوا فیص) دنکروا

 (0۸ ۰4۸ ؛(دکزوا) دنجزوا
 ۳۸ ۳ لوغم لیابق زا « تاریوا

 ۲۳۲۰ «دنبوگ زین لیدا و لتا هک الو فورعمرهن ؛لیتبا
 ؛ ۷۹ ۷ ۹ ج۶ (۷ ۲۱ ۲۲-40 ۰۲۱ ۱۷ ۵ ؛روخیا

 ۰۱۳۱۰۱۱ 4 ؛- طخو نابز «یروغیا

 ۳۱ ؛- دور «ییا

 ۲۱۷ ۳۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۲ ۰۱۵۵ ۰۶۷ 4۱ «(حرد حرش) ۲۱ «لیفا

 6۵۱۷۸ «زرخاب

 1۳1 ۷ نیزرب عبط راوتلا عماج ()



۳۷. 

 ۱ اقا ایا تسق

 ۱۳۱ (- ریازج « نوکسبا

 ۰۲۱۲ ۲۰۰ «ناجیرذآ
 ۲۲+ ۰۳۲۲ ۰۳۱۶ «سا
 4۳ «روغبا رد قوک « غاتقا
 ]1۰ « لما

 ؛ 972 2 برم

 هال رویا

 ۰۱۳۲۰ ۱۱۸ «درویبا

 21۳ ۵۱۷۱۰۱۱ ۱۲ هرات

 « گكرتب زین دیک عوجر ۰۳۲۷ ۰۱۳۲+ ۰۱۳۲ ۰۹٩ ۹۰ ۰۷۱۰۳۲ «كارتا

 ؛لینیاب دیک عوجر «لتا
 ۱۱۰ «(۶ناکدار فیت) ناکدا

 ۰۱۱7 «نازا

 ۱۱7 «لییدرا

 یالاب رب نااف یانکوا ح هک روغیا مدق یاهرپش زا مان «غیلاب ودزا

 ۱۳ ی ها هندی ملب زا مت نامه هدزک غب .عرهش نآ را
 ِِه « دیدرگ مروقارف رهشب فورعم دوب عقاو مروقارف یاههوک نماد

 ۲ 41٩۳

 ۰۳۰ « مور زرا



 ۳2۹ «لاجرلا ءاسا تسرپف

 دیح بفاعتب نیون یاتبس اب هک ناخ زیکنچ ربتعم ءارما زا «نیون هب

 ۱۱۳۸ ۱۳۳۰۱۳۰ ۰۱۱۷-۱۱۲ ۰٩۳ «دندش رومأم هاشمزراوخ
۵ 20 

 ۰۳۲۰۷ 64 «ين فسوی

 (۱۹۳ «دمح نب فسوی
 ب۳ ۳۲, ۸۳۱۰ ۰۳.4 :ناخ زوج نب یاهج نب ارگ وب

۰۳۱" 

 (ة ءارفلا ةکرکشلا ءاس۷)

 ۳۲ ؛(8) یابوکیرب

 93 ؛(8) یاکرو توکب



 ؛لاجرلا ءایسا تسرپف ۳۸

 ۱ ۵۰ ؛ [لداع] ناوروشون

 ( حال ؛راطع ٍِ الو ةزکذت مباط و سینا نیقرشتسم زا « نسلکین

 (ج ۱۷۹ ؛ طایمدلا ءافولا وبا

 ۰۷ «ناخ زیگنچ نب یاتغج ریزو ( ری

 ۱۲۳ ۰۲۲۱۰۲۱۰ ۰۱۰۷۰۲۰۵ 4 «ناخ زیگنچ نب یثوت نب ودره

 ج۸۳ « دیشّرلا نوره

 (۱۳۱ «كلم قاب بّثلم رالاسهپس نویاه

 نب دجح ینربکنم نیذلا لالج ةريس عباط و هسنارف نیقرشتسم زا «سادوه
 ج۷٩ ؛یوسنلا دمجحا

 ۲۱۱ «ح۸0 «ح۱ «۲0 ؛ناخ زیکنچ نب للوت نب (وّوالوه) وکالوه

 هال ز ؛ نادلبلا ِ بحاص ؛ توقأی

 شخو خف رومأم نیون قادغ اب هک ناخ زیگنچ ءارما زا ؛ (روسی) روتسی
 ٩۲ ۲۳ «دندش ناتلاط و

 ۰۱۲ ۸ «ناخ زگنچ نب یاتغج هجوز ؛نولس

 ۲۰۵ «ناخ زیگنچ نب یاتفج نب ناکیتام نب هقوبنسی

 «ح۲۲۰ «ح۲۱ ؛ناخ زیگنچ ردپ ؛رداهب یاکوسب
 یثوت وا ربتعم رسپ راهچ ردام و ناخ زگنچ رتگرزب نوتاخ « یکیب نیجنوسب

 ۲٩ ؛لوت و یاتفج و نااق یانکوا و
 114 بن بوئعب

 حوا « نیون هکی

 رد یامش نیچ ینعی یاحخ كلام عاح «رظعا بحاص ؛- دوبح « جاولی
 ۸۲ «(ج رد حرش) ۸۶ ۰۷۰ «ناخ زگنچ نب نااف یاکوا دهع

 دیک عوجر ۲۱۲ ۰۱۹۷ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ «(جاولب زیزع) ۶
 «جاولی دوبع زین



 3 یی ۱ ۳

 ۳۷ «لاجژلا ءایسا تسربف

 ۳۸ ؛ شخو هاثکلم

 )۷ نااق کون رالاسهیس « نیو راسکنم

 ۳۹ « یی دالونکنم

 ۰۱۹۹ ؛ هداون لوغا یلکنم

 ۲0 ۳۹ ۰۳۲۱ ۰۱1 ۰۱۱ ۰۳ «ناخ زیگنچ نب یون نب نآاق وکنم
 ۱۵۷ ۰۱۲ ۱+۱ ۰۸۵ ۸ ج۷ ۸ ج۲۷ 1

 ۱۲۱۸ ۰2۳۱۱ ۳۱۰ 2۳۰۶ ۰۲۰۳ «(وکنوم) ۱۹۰ «(گکنوم)
 ۲۲.۰ ۰۳۳+ ۰۳۳۲ ۰۲۳۱ «ج۲۲۰ ۹

 ۱۹0 ۱۷۵ ۸۱7۸ «ناخ زیگنچ نب نااف یانکوا هجوز «نوتاخ اکوم
۱۹3 

 حوا ؛نایون اکوم

 ۳۰ «ناخ زیگنچ ماعا زا ؛نایق یدکنوم
 ۱۲۹ ؛- هجاوخ « یدابانساب نیدلا تن

 (ح۱۸۱ «یناییذلا ةغبتلا
 ۲۳۰ «كللا دیع شبح نب نیدلا رصان

 ؛ح۳۱7 ۰۲۰ «ناخ زیگنچ نب نااف یانکوا نب ناخ كوبک رسپ .وفان
۷ 1:۱۹ ۳3.۱ 

 هک ملص ها دبع نب دجح ینعب

 ۱۱٩ «راد هّصف نیدلا بیجن

 ۱۳۲ «اسن کاح ؛ ترصن

 «ج۱۰۸ ج۱. ؛- هجاوخ ؛ یس وط نیذلا ریصن

 ۱۳۱ ۱۳۰ « بیقن

 931 « ین حون

 (۱۳۸ «روباشین رکشل رب راجاغت ماقم اق « نیون یاکرون



 «لاجرلا ءاسا تسرهف ۳23

 «یبوبحم نیدلا سمشب دیک عوجر « ییربح
 ۰۸٩ «ییارات دوبح ردارب دبح

 ۵۲-۵۵ (کک (- نیّدلا ءالع ماما « ینتما دبح

 ۷ ؛ینربکنم نیدلا لالج ناطلس یثنم ؛یوسنلا دمحا نب دیح

۸ 

 ج۹۸ جا حک ۲۳ ؛- ناطلس «[هاشمزراوخ شکت نب] دمح

 زین دیک عوجر ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۱ ۱۱۷ ۳۲

 ؛ ناطلسب

 «ح۱۴۴ ؛نسحما وبا ؛يجزکلا یسیع نب دبح

 ۱ تن هالع ردپ  ناهناف بحاص.۸نهقلا هاب « ییوحما دی نب :دیح

 ُ باک یا فلصت تكلم اطع

 درب (۱۸۷ «یمابع هنیلخ نیما دبح

 ۰۱۷ ۵ ۱ :(ملص) لا لوسر دبح

 ۱۸6 «ناریگ یتفُک زا یکی مان . هاش دم
 ۸6-.٩( «ینارات دوبح

 «(عضاوطا عیمج یف ح) ۱۹۰ ۰۱۹+ ۱۳۲ ۰٩۱ ۰- ناطلس «یونزغ دوبح

 دعهع رد اش نیچ ينعي یاتخ كلام عاح ,- بحاص «جاولی دوبح

 ۱۹۹ «ج۱94 ۰ «(ج رد حرش) ۸ ؛ناخ زیگنچ نب نآاق یانکوا

 3 ۱ : -۱هلیب زین دینک عوجر

 نب نااق یاتکوا بناج زا یو «جاولب دومح رسپ (- ریما « كب دوعسم

 دوب رهتلا «اروام و رغشاک و تتخ و روغیا دالب کاح ناخ زیکیچ

 ۲۱۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ :( رد حرش) ۸۸ ۰۵ «نوجچ رانک ات

 دیک عوجر ٩۷( « مزراوخ رد هاشمزراوخ دبح ءارما زا ؛ بجاح لوغم

 ی
 ۴ «نامرک بحاص ,هئادبع وبا ءالعلا نب 9



 ۳10 ؛لاجرلا ءاسا تسرپف

 «(ح رد حرش) 4 ۰۳۳ «نایان مو هاشداپ ناخ كنایات رسپ ؛ناخ كاچوک

۵۹-4۷ ۵۷ ۳۱۲ 

 ۲۰۷ «ناخ زیگنچ نب ناف یانکوا نب وچوک
 1۹٩ «نااق یاتکوا بناج زا ناسارخ یلاو و روغیا ناگرزب زا «زوکروک
 ؛ناخ كلچرکب دیک عوجر «هلولشوک
 ( ۸ ۰ ؛اراخم رد هاشمزر اوخ دبح ءارما زا «ناخ كوک

 نیر قاق بنام زکاب اس اب هک نا ناکرا هاب کرک
 ۱9۰ :دیدش هرمام را و

 ؛ناکلکب دینک عوجر ؛ناکلوک
 ۰۱ ۳۸ ها ۱ «ناخ زنگنچ نب نااق یاتکوا نب ناخ كویک

 از عفو ۳. ۷ ۲ ۲ ۲۰۱-۱٩۸

,۶ ۲۲ 

 (01 ۰0۲ ۸ را ءاروام رد یاتخارف ناهاشداپ بنل «ناخ رگ
 ؛ جم ۸ ۷

 ۱0۲ ی طول

 ۳۲۸ ۲۲4 ۲۱۰ «ح۳۰۵ «ناخ زیگنچ نب یاتغج نب ناکیتام

 ۱.7 ؛ناخ زیکنچ نامزالم زا اولی امام
 (۱۸۷ «یسابع فیل ؛نومأم
 ۲۲۷ ,یاتفج بیبط «نیدلا دجم
 -۱۳۱ ۱۱٩ «یرم ناگرزب و نابعا زا «رنظم نیذلا فرش کلا ری

۹4 2۱۳۳ 
 ۰۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۱4 «ناسارخ رودص و اسژر زا « خر ر یناک کلا ربجم

۱۳۹ 



 «لاجرلا ءاسا تسربف ۲1

 ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ «ناسارخ رد رقم رکشل ءارما زا « نیون هجارق

 ۹ (*) «ناودرف
 3 هاب «روصنم وبا (« رهمجر زبب بلا ینیافلا مهآربا نب ۱

 )۳۸ ِِ حرش) ۱۳۷ ؛ ناسارخ رد 0 ءارما

 93 «ینامرک نیدلا رف

 ج۴ ۱6۱ «یاتخ هاشداپ ناخ نوتلا نارادرس زا ریه

 9 ؛روغیا ٍمدق گلم زا «نیکت رتوق

 3 «وقتتب دیک عوجر «وقوتوق و وقلوق
 ۱۹۸ «یملیا یاغبروق

 ۱۹ «[نسحما نب : ْلع زکب ریا] یناتسبق

 91 «ناتسجرک ةکلم « كلم زیق

 «ح ۲۷ « قیلشیق

 هک خیراوتلا عماج زا یتسق جرتم و عباط و هسنارف 0 نمرتاک

 ۷ یکالوه خیر اتب تسا قتلعتم

 «كلکب دینک عوجر ۲۷ « كلسک

 ۳۶ «روخیا هاشداپ «نیاهمک

 ۱۳2۰۱۲۹۱۳۰ ۰( ناولهپ نیکیفک
 ۸. «اراخب رد هاشمزراوخ ی رم زا ؛ناخ تک
 ۲۷ «ناخ كنوا نامزالم زا «(كلسک ای) كک

 ۲۳۶ ۱۲ نازک نم نیز ناکک
 ۳ ۱۰۳۰۱۹۸ ۰۷ نا زکیج ین نااف یانکیا نب ناتوک

۳ ِ 

 1 ۱۱7 ,هاشزراوخ دّبح ءارما زا «ناخ افب چوک

 تی ۵



 |۱۳ اس

 ۳2 «لاجژلا ءاسا تسرهف

 ۷۳ 4. ۳ ۳ ۰۳۱ «ناخ زیگنچ نب نآاف یانکوا ینعب «نااف
۵ ۵ ۵ ۱۵۰-۲ ۱۵۲ ۱1:7۱ 4۱۳۲ 

 ۴ ۱۹9 ۱۷۱۷ ۰۱۸۰-۱۷۲ ۱۸۲ ۰۱۸۱۰۱۸۲ 0۱۸۷ ۱۸٩

 ۰۲۳۲۳۱۳ ۰اا ۱ ۰۱۰۸ ۱ ف 99

۲ +۲۲۳۰ ۲۲۷ ۰۳۲۸ 

 ج۱0 «ناخ زگنچ ردارب «رداهب یاکوسب نب نویچاق

 7۴ « نوراف
 )۰ ء بششخ-رد لوغم رکثل ءارما زا «رابق

 ۱۸۸ هعیق

 ۱۹4 «[فماعد نب] ةداتَ

 ۳۳ «ناخ زیِکنچ دزنب روغبا هاشداپ یملبا , اف شلاتف

 یس اب اروا ناخ زگنچ هک لوغم ءارما زا ؛ نیون (وقتوق «وقوتوق) و
 نآ خف و لباکو لباز و ناتسجرغ و نینزغ ءار تظفاح درم رازه

 ۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۰۸ «دوب هداتسرف كلام
 "۸ ؛هاشمزراوخ دیح بناج زا دنج ماح «ناریما ریما ناخ غاتق

 (۲۰۰ «ناخ زگنچ نب نآاق یاتکوا نب ناخ كوبک ریزو «نیئون قادق

19 ۲ ۰۲۱ ۰۲۱۷ 4۲۱۸ 4۲۲۱ 

 ۴ ۱6۱ «یاتخ هاشداپ ناخ نوتلا نارادرس زا یگنر یادق

 ۲۳4 ۰۷۲ «ناخ زیگنچ نب نااف یانکوا نب (ناغدق) ناقدق

 «لوغا ارقب دیک عوجر ؛ارف

 ۳. ؛ ۲۰ ۸ «ناخ زیگنچ نب یاتفج نب ناکیتام نی لوغا ارق

۰ ۲۲۰-۲۲۸ 

 مک نیدب دینک عوجر «تسا لوغا ارق ناه وکالوه ارق

 «رارتا رد هاشمزراوخ دیح تلود ناکرا زا بجاح ّصاخ (اجارق) هجارق
,6 9 



 «لاجرلا ءاسا تسرپف ۳۹

 ٩۷( . مزراوخ رد هاشهزراوخ دجح ءارما زا «- رالاسهپس «ینیغورد لع

 ج۹۸ «تسا ینیغورد یلع ناه «ناغورد هوک لع
 1۹۸ «نآاق یانکوا تلود ناکرا زا ؛- ریما « ینتخ دننحم كللا داع

 ۱ «۳۴ «ناخ زیگنچ دزنب روخیا هاشداپ یچلیا لوغا رع
 ۰۱۳۸ میخ رع

 ۹۳ ؛دنقرس رد هاشمزراوخ دمح تلود نابعا زا «- ریما ,گرزب دی

 ۱4 ۸ «مالسلا هیلع مرم نب یسیع

 «تستغ 1۱ 1. «رارتا کاح یتج لانیا بقل ناخ ریاغ

 ؛ نوناخ شیخ لوغاب دیک عوجر 4۲۲۱ ۲۸ ۰۵ ؛ شیاغ

 ناقلاط و شخو من رومام روسب اب هک ناخ زیگنچ ءارما زا «نیون قادغ
 4٩۲ ۲۲ « دندش

 ؛دمح نب نامثع نب مهارباب زین دینک عوجر «ح۱۸۱ «(حا ه4 «رعاتشلا یزغلا
 «ح 71۳ «یجبنلا ریرحن نب ثوغلا وبا

 ؛نآاق یانکوا هجوز نوناخ انبکاروت تلود تاکرا زا «نوناخ هطاف
۹ ,۲,۳۳۰ 

 ۲۰۰ «دادغب ةاضقلا یضاق «نیدلا رف

 ۱۳6 ؛یاج بتاک یلاعلا وبا نیدلا ماظن كلما رخ
 ۱.۲ « ی ودرف

 نوعرف ۰ 4٩
 ۱14 «ناسارخ ءاسور زا «نیدلا دیرف

 ۹۹ ؛ مزراوخ رد هاشمزروخ دمحت *ارما زا ؛یروغ نودیرف

 «ح۱۷۴ «یلع وبا «یتسرطلا دیحم نب لضنلا
 ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ؛- ناوله « هلیف



 ۳۹۱ «لاجرلا ءایسا تسره

 ۱۸۸ ۰۱۸۷ «[نینیملا وذ] نیسحما نب رهاط
 ۹ 4۷۸ «ناخ زیگیچ ءارما زا ؛رداپب ریاط

 بقاعت رد یاتبس و هم زکشل همشقم ادرس و لوغم ءارما زا «یسیاط
 ۱۳۰۰۱۳۸ ۸۱۱۳ هاشمزراوخ دیحم

 نا 7 ؛ هناغرف کاح «ناخ ناغط

 15 ؛ لیرغط

 ۱۹5 «نوتاخ انیکاروت تلود رد یاتخ اح «نمحرلا دبع
 1۳۸ دی |( هبای نیدلا زع

 «هلک نیدب دینک عوجر «تسا جاولی دوبحم دوصنم ۶ «جاولی زیزع

 «باتک نیا فتصم ینیوجما دیحم نب دیح نب نیذلا ءالع ؛ كلم اطع
۲( ۳ 

 ۱۱7 ۰۱۱۰ «ناده هلوثلا ءالع

 نب دوعسم نب نالسرا نب ورسفک نیدلا ثایغ نب] دابفک نیل ءالع

 (- ناطلس ؛[قوجتس نب لیئارسا نب شلتق نب ناملس نب نالسرا مت
 ۱۸۵ «مور هتجالس زا

 ۲.6 ؛توبلا هیلیعسا كولم زا [نسح نب دیحآ نیدلا ءالع

 ۱۷۹ « یغرچ یولع

 ۸٩ « ییارات دومح ردارب «ّیلع
 ۸۱ ؛- نیذلا لالج ماما یدنرلا نسجا نب مع

 ۱۸۸ ۱۸۷ «ناهام نب یسیغ نب ٌلع

 «ح ۱۸۶ « نسحا وبا «رعاشلا یاتلا دمعم نب ْلع

 ۲۰۰ «مالسلا هیلع اضرلا [یسوم نب] ٌِلع
 ۳۰۲ «لیبا لها زا , هجاوخ یلع

 13 «ناخ زیگنچ بناج زا دنج کاح , هجاوخ يع



 «لاجژلا ءاسا تسره ۳۳

 ۱۳ ۰۱۳ «سلج ریما نیدلا فرش
 ۱۳۵۰و نواتسهف نامثتح زا « نيدلا سه

 41۳۲ « سخرس یضاق « نیدلا سمش

 (۱۳۸ «هناوید زکب وبا ناولهپ رسپ نیذلا سش
 ۱۲۰-۱۳۲ «مالس۷ جش «ینراح نیدلا سمث

 ۱۳۵ «فنصم (ظ - ردپردپ) دج «ناویذلا بحاص نیذلا سیث

 ۱۲۱ ؛- ریما « لع نیذلا سمث

 ۸5 ۰۸۸ ۰۸۲ «ینوبحم نیدلا سمث

 (۱۳۷ ؛هاشمزراوخ شکت ناطلس ریزو «یوره دوعسم نیّدلا سمت
 07 «اتخارف هاشداپ ناخ روگ ءارما زا یکنابت رومش

 ۲۰۰ «ناتسهق نامشتح زا ؛ نیدلا باهش

 «ناقبیشب دیک عوجر « نابیش

 ۱44 «- یكولم «رهتلا ءاروام هینابیش

 هاروام هینابیش كولم دج ؛راخ زگنچ نب یشوت نب (نابیش) ناقبیش
 ۲۳۹۰۳۲۵ ۰۳۳۱:۰۲۰۵ ۱4۶ «حه۱ رها

 ((۱۲)۶ ۰٩۲ « دنفرس رد یناطلس كارتا زا , ناخ زهش

 ؛وچوک نب نوماریسب دینک عوجر ؛ نوماریش
 4 و ج۱ ۰۲۰۰ «یدنقرس یولع هریش

 «هملک نیدب دیک عوجر ؛تسا نیون وقوتوف ناه «وفوتوق کیش

 0 « ربیخیپ مماص

 ؛ح ۴ , ژاوض

 (۱۲.-۷ ءورم رباکا زا - ریما ؛لع نیدلا ءهایض

 ۰۱1۳۰۶ ۱۱4 «ناسارخ رودص زا « یزوز كللا ءایض



 ۳۹ «لاجزلا هامنا تسرپف

 ۷۰ « دنجخ خف رد لوفم یارما زا «ونکس

 (۱۱۰ «هاشمزراوخ شکت نب دمح نب ینربکنم نیّدلا لالج ینعی «ناطلس
 ؛نیدلا لالجم زین دیک عوجر ۷

 0۸ ۵۲ ۵۱ و4 «هاشمزروخ سشکت نب دمح ینعی «ناطلس

۸۷۱ ۸4۷۱ ۸۳۷۹ ۱۱-2 ۱۷۴ ۲۹ ۱1۲ 

 دینک عوجر ۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱ ۶

 «شکت نب دیح زین
 ۰۱۷ «ین ناهلس

 +۰۲۰۱ ؛(۶) تکرمس

 حج «یعسَرا طیسلا وبا

 «ر «رعاش یئیانس

 راغلب و تیسفس و یتایفف عن نآاق یاتکوا بناج زا «رداپب یاتنس

 ۰۱6۰ (۶ یاتبس فیل ) دو روتاب

 ۱۱٩ 4- ناطلس ,[یوحتس هاشکلم نب] رس

 4۳ «4۱ «روخیا مدق كولم زا یکی «نیکت (روفس) رفنس
 ۱۸۷ ؛اگوب یلوقتس

 ۸. ؛اراخم رد هاشمزراوخ دمح ءارما زا ؛ناخ ْخوس
 ۰ اص وبا «یروباسیللا دما نب لپس

 ۳۱۳ ؛ناخ كوبک ءارما زا ؛ نوغامروج رسپ نوماریس
 «۳۰7 ؛ناخ زیگنچ نب نآاف یانکوا نب وچوک نب (نوماریش) نوماریس
 )۳۵ «نآاف وکنم تملود ناکرا زا ؛- ریما نیدلا فیس

 ۰۱۳۷ يس ماما ؛ یفاش

 »؟ ؛روغیا رد یاتخارق هنحش عواش

 9 « ورم رد یصخحت مان هاش



 لاجزلا هایسا تسرپ ۳۵۸

 ۳۱ ماما ؛ هداز ماما نیدلا 3

 «۱۳۹ «روباشینب كلام یفاق یشیفلا مهاربا نب ّلع نیا نکر
 )۹0 ترک نيذلا #5

 ؛ح۴ ؛رعاش قد

 ۷۳۸ « هماع ءاقرر

 ۲٩ ۲4 روغیا ءارما زا «نوقاس

 ۲۶ «روغیا هاشداپ «یدنلاس

 ج۱۴ «ناماس ونب

 ناطلس بقاعتب نیون هی اب هک ناخ زیگنچ ءارما نايعا زا «رداهب یاس
 ۱۱۷ ۰۱۱6-۱۱۳ ۰۷٩ ۰٩۳ «دندش رومأم هاشمزراوخ دبح
 لزف ج۰, 461۲۰۱۵ ۰

 ۰. 0 نم

 ۰۳۳۸ «رعاش روعا 3

 ۱۳۷ :سوط نایرشح لیخرس ؛نیدلا جارس

 «۳۲۳ ؛ناخ زیگدچ نب یثوت نب وتاب نب قاترس
 ٩0 «دنفرس رد یناطلس كارتا زا « ناخ خیسرس

 لاکشا هه - « یتبتفوقرویس « یتیقوفرس « یتفوقرس « یتوقرس) یکیب یعیوقرس
 ناخ زیگنچ نب یلوت هجوز «(ارهاظ تسا حیحص همه و هبلک نیمه هل

 قیرا و وکالوه و ناف یالییوق و نآاق وکنم وا رسپ راهچ ردام و
 ۲۰٩ (ج۲۰۰۲۰+ ۰۱۹۹ ۰( رد حرش) ۸۶ «ح۳۸ کوب

۰۲۱۷۱ .۳ 

 ۰ « كمرا نب دعس وبا

 ۰ 0۸ «خیلالا ناخ رازوا رس نکت قادفس



 ۳۷ لاجژلا ۴ تسربف

 ج۲۱ «(رهّلا ءاروام رد) - ٍلولم ,هیناخ
 (۲ ۰۷ ۶4 ؛[زیورپ] هرسخ

 ٩ ۷ « مزراوخ رد اطلس كارتا زا ءرامخ

 بجاح قارب ردارب و اراخم رد هاشمزراوخ دمح ءارما زا «روبدیخ

 د. :ا) نایک نایاعاف لب نب
 ۳:۲ ۳۰ :ناخ زیگنج نب ناف یایکوا نی ناخ كرک رس ؛هجاوخ

1 ۷ ۲۲ ۰۲۲۱ 

 ۰۳۱۳۹ نراباک یرخا :ازاق
 م 

 ۱۸۰۱۷ ۰۱۲ ۰۷۲ «ناخ زْکنچ نامزالم زا ,بجاح دنفشناد
 ۲۱۲ ۰۲۰۵۰ «(كلم زبف رسپ دواد زا ريغ) ناتسجرگ ءاشداپ ؛دواد

 2۰۱۳۲۱۱۳ ۵ «ناتسجرک هاشداپ كلم زیق رسپ «دواد

 ؛ح۸ «یرصلا ةنافذ وبا

 : انار ٩:۰1

 ی ۷۱ « متسر

 ۰۱ ۷ ۲ «(ملص) ها لوسر

 ۰۱۷۷ «گهدوس دیشر

 <( ۰ ۲۳ نیراوتلا عماج بلوب «ریزو هّلا لضف نیدلا دیشر

 «(عضاولا عیمج یف ح) ۲۳۰ ۶

 ()دابقیک نیّدلا ءالع نب ورسخک نیذلا ثایغ نب نالسرا ق] نیدلا نکر
 ۲۱۳ ۲۰۵ ؛- ناطلس « [مور هنجالس زا

 1130 قرو یاهگناهج یتعب تاک نا موق دلجم دینک عوجر )۳(

 « دابنک نیدلا ءالعب دیک عوجر قوم ات یو بسن "هی یارب 0)
11 



 نا دانا تر ۳۰۹

 نا نب رجنزوب نب ننم موتود نب ناخ ودیاق نب روتکنس یاب نب ناخ

 4۸۲ ۱ ۲۵-۲۹ ۲۱ ۱-۰۱۸ ۱۱ ۰۷ 6[۰) !وق

 هم ۱۳ ۰۷۶ ۳۱۱ ۰ 6۵۹ ۵۷ ۵ ۵ 6۵۱ 25٩

۱۵ ۲ 111-۱4۱ 1 

 ۲۰۸ ۷ ۰*1 ۱2۷-۱۲ ٩-۱2 ۰۱11۹۶ ۰۱۸۱ ۱۹۵ ۱۹٩

 (۲۲۸ ۰۲۲۱ «ج۲۲۰ ۰

  اعشما یشوت ید یالما (« یجوج

 1٩۰ 4۱۸۰۵ ۱۸۰ ۰۱۷۲ ۹ هو ۰ ۹ ۰:۱9 « ییاط ماح

۹۱ > 

 ۲۲۸-۳۳۲ «ناخ کنج نب یاتفج ریزو «- ریما ؛كللا دیع شبح

 (۷۶ «ناملا نب ةفیَذح

 ۱۸۳ «[تباث نیز ناب

 1۸ ۰7۷ «ناخ زیگنچ نامزالم زا یجاح نسح
 ۵٩ - ریما رسپ « نیسح

 اد یاب یا

 (۱۳۷ « ظعا ماما ,هنینح وبا

 ۱ هال ی فی نی تایر ایت ماوس یلباتا ؛شوماخ

 [)ناجیابرذا ناکباتا

 ردپ نودب یسیع ترضح دننام رجنزوب لوغم عزب و تسا رجنزوب ردام وف نالا ()
 6۱۱4۰ ص ۲ ج نیزرب عبط خیر اوتلا عماع هر ؛تسا ثما دوجو رد

 منیال کبا مصا دلو دق ناکو شوماخ كللا الا اّدلو كيزا كباتْلا فلخچ » 0)
 ی و دل ها لک ال و تاراشالاپ 1 هنم ميفتسیال و
 نیّدلا لالج ةربس) < یطنلا لع رداف ریغ هال اشوماخ زر دقو هابر دق دحاو

 ؛(۱۲:-۱ ۲۹ ص سادوه عبط «راصتخاب یوسّلا دجحا نب دم یفربکتم



 ۳0 ؛ لاجرلا هامسا تسربپف

 0۶ « ین سبجرج

 «یادفج دیک عوجر «یانافج
 ؛دش رومأم یبونج نیچ ینعب یزنم خب هک ناخ كوبک ءارما زا «نیون ناغج

۰۱۱۱ 

 ۹٩ ۹۷ 1 ۰۳۳۰۱۳۱ ۱۲۹ ۰۳۱ «ناخ زیگنچ نب (یاتافج) یاتغج

 ۰۱4۵ ۰۱۲ ۰۱۱۳ «(یاتاغج) ۱۱۱ ۱۰۸ ۰۱۰7 ۱۰۰ ۱

 «(یاناغج) ۱۹۸ «(یاتاغج) ۱۹۲ ۰۱7۲ «(یاناغج) ۱۰. ۷

۵ 2۲۰۵ ۰۳۱۰ ۱۲۲۲-۲۲۹۰۲۲۹ 

 « هاشمزراوخ دبح نیذلا ءالع رس ی ناطلس « [قرکنم] نیذلا لالج

۲ 0 ۱6۷۱:۰۵۰۱ ) 

 ۱۲ 1 « ورم ههئا رابک زا ,- ماما ؛نیدلا لامج

 ۰۱۱7 «هبیا نیذلا لاج

 18 ۰7۸ «ناخ زیگنچ نامزالم زا «روتج
 «تسا یشوت رگید یالما ؛یجوج
 ۱۸۲ ؛ناخ زیگنچ نب یاتجروج
  قارع و ناسارخ دالب خب هک نآاق یانکوا ربتعم ءارما زا «نوغامروج

 ۰۱۸۲ ۰۱۹ «دوب رومأم ینربکنم نیدلا لالج ناطلس بقاعت و
 تن

 و نآاق یانکوا تلود نراکرا ریهاشم زا و روغیا نایوسیع زا ؛ یافنیج
 ۲۱۹ ۱۲۱۸۰۳۱۳ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۷ ۰۱۹7 «ناخ كویک

 كنوا ردارب و ناخ زیگنچ ن یوت هجوز ییب یتیوقرس ردپ ,وبکاچ

 ج۵ «تیارک هاشداپ ناخ

 ۸٩ «نآات یاککوا ءارما زا ,یچروف نیکچ

 هنموت نب ناخ لبف نب رداهب ناترب نب رداهب هساکوسپ نب] ناخ ُرگیچ



 «لاجرلا ءایسا تسرهف ۳9

 ؛اشوتب دیک عوجر ۰۸۷ «ح۸۳ «لوغم بناج زا اراخمب هنحن ؛(اشوت) ان
  هلک نیدب دیک عوجر ریتم نایون نیکتوا ناو ج۱ «نیکجتوا هکومت

 نر ج0 ۰۱2 «ناخ زیگنچ نب یثوت نب (توقگنت) توت

 كلوبک ردام و نراخ زیگنچ نب نآاق یانکوا هجوز «نوتاخ انیکاروت
 ۹-۲۰۹۰۲۰۳۰۳۰۰ ۲۶ ؛نآاف یاتکوا نب ناخ

 «یشقن یابرتب دیک عوجر « یشفن یابروت
 ؛اشب دیک عوجر ۰۸۳ «لوفم بناج زا اراخم حت «(اشف) قاقساب اشوت
 ٩۷ 2 11 ۰6۸ 6۷ ۰۵۱ ۰۲۱ ۹ «ناخ زنگنچ رتگرزب رسپ ؛ یشوت

 ")۲ ۳. ۰۱۹ 1 ها < ۷ ۰

 4۷ 47 «لوغم لیابف زا تیرکم هلببف ريما «(ناغوت قوت) ناغن قوت
۱ ۳" 

 ۲ +۱ نوغیا مدق كولم زا «نیکت كاکوت
 0۱۱۷ ۰۱.6 ۰۱۰۶ ج۸0 ۰۸۰ ۰۷۰۰۳۱ ۰۲۹ «ناخ زیگنچ نب یلوت

 ج۱4 ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ 2۱۳۰. ۱۲۶ ۸
 ج۰

 ۱۸۹ :زاریش كباتا [)ْگنز نب دعس نب رکب وبا] ردارب ؛نتمهت
 (۷۱ ۵۷۰ «هاشمرزاوخ دمح بناج زا دنجم کاح « كلم رومت

 ۲۱۹ ۰۲۱۸ «ناخ كویک نارسپ وقان و هجاوخ ءارما زا «نیون رومت

 حیمج ق ح) ۱1۹۶ ۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۱۳۲ ٩۱ ۰۸۲ ۳ «يلاعقلا

 «(عضاولا

 ٩7 ؛دنقرس رد هاشمزر)وخ دمح تلود نایعا زا « كللا ةقث

 شا زا «[یرشخمزلا] ةمالعلا ها راج

 « سراف ناکباتا لصف رد یراّقغ دجا یضاق فبلات ارآ ناهج خیراتب دی عوجر ()



 ۳ ؛لاجلا ءایسا .تسرپف

 «هلیفب دینک عوجر « هلیپ

 ۱۹۷ «اّرش طب ات

 ۸ «نارف نیدلا جان

 ۸0-.٩ ؛(دومحم) ییارات

 ۲۳ «ناخ زْگنچ دزنب روفیا هاشداپ یممبا ؛ یابرات
 ج1 « كارتا لیابق زا نایان مو هاشداپ ؛ناخ كنايات

 حج ۰ ؛یروف وجیات

 ۷۰ «ناخ زیگنچ ءا رما 1 « نیون لانیات

 ۱۳۱ ۰۱۳۰ ۳۳ (۶تسا یفقن یابرن ناه) یابرت

 تیدلا لالج ناطلس بقاعتب هک ناخ زیگنچ ءارما زا «یشقن یابرت
 ۱۲۱۱۰ دق رزنان قم

 ٩۷( 1. «هاشمزر|وخ دبح ناطلس ردام «نوناخ ناکرت

 ۰۲۰۰ ۵ «ناخ زگنچ نب یشوت نب رومتاغن

 ۲ و 4 ؛ناخ زیگنچ رتخد رهوش ینعب داماد «ناگروگ راجاغت

 ٩0 «دنفرس رد یناطلس كارتا زا « ناخ یاغن

 ۷۰ « دن خت رد لوغم ءارما زا «یاقت

 یفربکتم نیدلا لالج ناطعلس بفاعتب هک ناخ رگنچ ءارما زا «(كیت) كوی
 ۱12/۱۵ ۵و رام

 (۱۳۷ ؛هاشمزراوخ [زسنا نب نالسرا لیا ني] کت
 ۲۹ ۰۳۰۰۳۵ «روغبا ءارما زا یتفاکلیب مالغ «(شکت) شیکت

 (۲۷ ۳۶ :روفیا ءارما زا «اقوب (شیکوت) شکت

 1 «رعاش مامت وبا

 ۳۸ ۰۳ ؛ناخ زیگنچ یلصا مان «(نیچوم ای) نیچرف



 «لاجرلا ءایسا تسرهف _

 ۱ یاق حالس نیکی

 ۳۷-۲۹ (۳۶ « ییکتیم الب

 ۳ زا یراوثلا مماج زا یتمف عباط و همنارف نیفرشتسم زا «- راکدا ؛هشولب

 ۸ ۰1۸ 6۱ ۲۱۰۳۹ ۰۳۹۰۱۰ ؛نآاق رومت ات ناف یاتکوا

۵ ۰۱۶ ۱6۰ ۱9۵ ۰۱1۶ ۰۱1۵ ۰۱۷۱۷ ۰۱۸۰۱۸۱ ۰۱۹۰ 

1۸ 4۱۹4 0 ۵۵ ۵ ۱۱۱۱۱ ۱۳ 

 ۱ ؛(عضاولا میج ین ح) ۲۲۸ ۲۲+ ۲۷ ۷

 ۰:۰۳ «ناخ زیگنچ نب یشوت نب (؟لاخوب -۶) لح

 ۱۳۷ ؛- دیس « بارت وب

 ۲۳4 «ناخ زیگنچ نب لوت نب كچوب
 ج۲۹ «ناخ زیگنچ رتگرزب نوتاخ یکیب نیخوسب يلصا مان « نیچوف هتروب

 ۲۳۶ «۲۰۰ «ناخ زیگنچ نب یاتفج نب ناکیتام نب یروب

 ۱۳۱ ۰۱۲۰ «هاشمزراوخ دمح زووالق ؛أقوب

 لاووب
 لاقوب
 ۱۹۲ 4-4. «روخیا مدق كولم زا یکی ؛(نیکت وقوب) ناخ وقوب

 ۳۳۹-۳۱۳ «ناخ زکنج نب یاتفج نب وسین ریذو «ینادیغرم ننلا ءاهب

 ۱۲۲ ۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱٩ :راد هّصق نیدلا بیجن رسپ كللا ءاهب

 (ظ) ۹

 ۳۲ ۸4۰ « نژیب

 «یکیب یتوقرسب زین دینک عوجر ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۳۰۹۰۳۸ « یکی

 ۲۸ ۰۲۷ ۰۳۰ ۳۶ «روغیا یارما زا « یتفاکلیب

 1۱۹ «ناخ زیگیچ مخخ ردارب «رداهب یاکوسب نب نیون یاکلیب

 ۲۲۳۲ ۱ ؛ نراج کنج + شوت لب

 «(۲)9 ۱۳۸ ۱۲4 (- رسپ ؛هناوید رکب وبا ناولهچ



 ۳۱ 4 لاجژلا هامسا تسربهف

 ۲۷ «ناخ كنوا نامزالم زا «(یاداب) هداب

 ۲۰۷ « دبراب

 ۳ ۹ نا (ریما یعی) توق یدیا « قوجراب

 ۰٩۳ «دنفرس رد یناطاس كارتا زا « ناخالاب

 ۳۲۲ ۵ ؛«ناخ زیگیچ نب یاتغچ نب رادیاب

 (۳۸ ؛لوفم ٌهنهگ زا یکی مان «یرگتت تب

 «ناشیا نیشناج و لصوم ناکباتا نامالغ زا (- ناطلس لول نیذلا ردب
۱:9 

 (ح۱۷۰ (ح۱٩ ۰۸ «یاده [نامزلا] میدب

 ۲۳۴ ؛ناخ زیگنچ نب یشوت نب وتاب هجوز «نوناخ نیچارب
 9 «ناخ زیگنچ ردپ ردپ ینعب ذج رداهب ناترب

 قلعتم هک خیراوتلا عماج زا یتمف عباط و سور نیفرشتسم زا ؛ ن:زرب

 دوخ خیرات و ناخ زگنچ دادجا میرات و لوغم لیابق خیراتب تسا
 ۱۷۰ کج ۷ کیک گیس ۰۱۲۹ ۰۳۷ ۰۲۵ «ناخ زیگنچ

۵ ۲ ۹۵ ۹۷ ۹۹ ۱۱۰۲ ۱۰۸۱۱۰۱۱۸۱۰۵ ۱۱۳ 
 «( عضاولا عیمج ف ح) ۴۲۰ 146 1۸۱ 1۲۰ ۱۱۷

 ۹0 دنفرس رد یناطلس كارتا زا « ناخ ساهشرب

 ۳۳۴ ۳ ۱ ین کج نب ین نب را

 ۳۳ ۴۵ اف یا و نب شف ساک

 ۱۲۳۷-۱۳۹ «ورم رد لوغم هنحت ؛(سامراب) سامرب

 موسوم ءارعشلا ةرکذت جباط و سیلگنا نیقرشتسم زا ؛- دراودا ؛نورب
 ؛ )19 1 یفوعلا دیحم بابل بابلب

 راه «ناهرب لا زا و اراخ هبئا زا «نیذلا ناهرب

 ج۸۱ تخباتلا ناوید حراش ؛[بویا نب مصاع رکب وبا] یسویلطبلا



 لاجزرلا هاعما تسرپف ۳۰

 +۵۱ «روفیا مدق هوم زا «نیکرا
 ۱ ؛ ناخ زیگنچ نب (ناتجروا) ناجروا

 ۲۳۰ «ناخ زیگنچ نب یاتفج نب ناکیتام نب وکالوه ارق هجوز «هنیقروا
 ؛ج 9۸ ۷ ۸*۰ ۱ قیلاما ناخ رازوا

 ۲۳ ۰۲۱ ۳٩ ج۲۱ «وا نیشناج و ناخ زیگنچ موس رسپ نااق یاکوا
 و 4 ج۶ ج۷۲ ۶

 ۲ 195 ی ۷ ج ۰ ۰۱۷

 ۲۹ ۰۳۸ :روغیا هاشداپ «عنکوا
 ٩0( « دنفرس رد یناطلس كارتا زا «ناخ غالوا

 ۲۲۴ ؛ناخ زیگنچ نب یثوت نب وتاب نب قاترس نب یجتالوا
 بولغم ناخ زیگنچ تسدب هک زیفاس و تیارک لیابق هاشداپ ؛ناخ كنوا

 ۳۰ ج۶ 41 ۰۲٩ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲ ۱ « دش لوتقم و

 ۲۸ ۶ ؛روغیا یارما زا ؛جاکدیا

 ۷۰ ؛هاشمزراوخ دی بناج زا تکانف کاح « كلم وکلا

 ۸۷۹ «رون ما رسپ :هجاوخ لی
 «ناخ زکیچ هداز ردارب و رداهب یاکوسپ نی نویچاف زسپ « نیون یاعلی

۵ ۲۰ 

 تراما و خب ناخ كوبک بناج زا هک لوغم ربتعم ءارما زا ؛ یاتکییبا

 ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ؛دش رومأم نحالم عف و معلق و یبرغ تایالو

 ۸٩ ؛نآاق یانکوا ءارما زا «نیون زدلبا
 7۰ رانا عاح ناخ میانب بثلم ؛یٌج لابی
 4 « ین بّویا

 ۳۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱0۷ ۰1۹+ ۰۷۲ ۰۳۹ «ناخ زیکنچ .نب یشوت نب وتاب

 ۰11۲ ۲۲۰-۰۲۲۱ ما ۷



 ۳۹۹ «لاجرلا ءایسا تسربف

 ۲۱۶ ۰۱۱ «یور ردکسا

 ۱.٩ ؛(هملک نیاب دینک عوجر 9 قارغا فیل ) قارعا

 ؛ینربکتم نیذلا لالج اطلس ككرت ءارما زا ؛- نیدلا فیس « قارغا

 ؛()
 ۹ «مزراوخ رد هاشمزراوخ دبحم ءارما زا ؛ بج زا بجاح (لوغا) لغا

 هک نیدب دیک عوجر طنلبا تا تا لب ناه ۵

 ؛ناخ زیگنچ نب نااق یانکوا نب ناخ كوبک هجوز؛؛ نوناخ شياغ لوغا
 «شیاغب زین دیک عوجر ۲۲۱-۲۱3 ۰2۲۰۳ ۸ ۰۵

 2۱15 ۱۳۰6 ۰ تایتسارقا

 ۲۶ «دوب توق یدیا دزمان هک ناخ زیگیچ رتخد «ییب (نیج۷) یج

 4۷۰ « نیون ق.

 4٩۳۲ « دنفزس رد یاطلس كارتا زا « ناخر ابلا

 ۹6 0۶ تسا ناخ رابلا ناه) , دنقربم رد ناطلس كارتا زا ؛ناخ بلا
 ۳۶ ۰۲۲ «دوب توق یدیا دزمان هک ناخ زیگنچ رتخد یی نوتلا

 (۲۹ تشک اروا ناخ زیگنچ هک ناخ زیکنچ رصاعم یاتخ ءاشداپ ؛ناخ نوتلا
 اردوخ هک ناخ زیکنچ نب نااف یانکوا رصاعم یاتخ هاشداپ «ناخ نوللا

 ۱ ۱۵۳ ۰۱۰۱ تشک هصغ زا
 ۷۳ ۰۷۰ 1۸ 77 «دنج مغتاف و لوغم یارما زا ,یدیا (شولا) شلا
 ۱2۷ ۰۱4۲ ۱4 ۱4۲ ۰۱۱۷ «ناخ زیگنچ نب یلوت بقل «نیون غلا

۰ ۳-"۰*۰)۱ 

 ؛ح ۸ ,یسابع هنیلخ « نیما

 ۱۹: «[كلام نی] سنا

 «هلک نیدب دینک عوجر تسا نایون نیکتوا ناه «ح۳۱ «نایون یجتنوا

 (ج 9 حرش) ۲۱ «ناخ زیگنچ ردارب «رداهب یاکوسب نب نایون نیکتوا

 ۳۱ ۰۲۵۲۹ ۱4۷ ۰(ح رد حرش) 0



۳:۸ 

 را سرم

 ؛(رهاظ ینعی ّظ فرح و هیشاح ینمی ح فرح)

 ۰۱۳ ۱۱٩ ۱۰۵ ۸ 1۰۸۸ ۰۲۱ ۰۲ ۴ رشبلا وبا مدا

 هلک نیدب دینک عوجر "۰۱۱ ؛رالاسهپس نویاه بقل ؛ كلم قا

 ۱71۲ ۰۱۵۲ ۲ « قعسا وبا یعانثلا یزغلا ی ناتع نب مهاربا

 «یژغلاب زین دیک عوجر «(عضاولا میج یف ح) ۰۱۷۳ ۶
 "۵۱9۰۸ -رالاس « دما

 1: ۹ «(8) مجماب دجا

 ۹ ؛یدنحخ دا

 ج۸۳ - لضفلا وبا یفاقلا «یرکولا یدیشّرلا دیحم نب دمجحا
 ۵:۱۹ ؛[ ملحم روهشم سیف نیآ فذحا

 2 و یومآ کلم ؛نیدلا رایتخا

 ٩۷ « مزراوخ رد هاشمزراوخ دجح ءارما زا ؛ ناوله اقوبرا
 "۰۱۱ « ورم رد هداز ریما «نالسرا

 ۳۲ ۸۷ 7 ج۸ نیلایف ناخ نالسرا

 و نامرک و رول و ناورش و ناجیابرذا و قارع عاح «- ریما ؛نوغرا
 ۲۰۵۰ ۰۱۹۹ ۰۷۸ «ناخ كويک بناج زا ناتسودنه فرط و سراف

۰۱ ۹۱ 

 ۰۱۸.۰ «(دعس وبا) كمرا نبا

 ۲۱۱ «ح۵ «ناخ زیگنچ نب وت نب کوب قیرا

 «رایدنفسا ۰٩۱ ۱۰۷ ۱۱۰(

 يا

 تب 7۳۳

 کن یک سا ایم جم نان سیا م یا له سد



 ۳۲ ؛ تاحیصوت

 _ فن ف فا زع و رب رع نم
 هفنا نم سامرهلا ناف همان

 تنوشخ ینعب و لیاذر زا سنن تفک و ءابا ینعب كيرحب فّلظ
 سامره و دشکیم ینسرک ینعب و ؛تسا یاگدنز یتخ و

 زا نتشاد گنن ینعب كيرظ.فنآ و تسا هژرش ریش ینعب رسکب

 یتحا ییا زا تسیا نیصف ملطم تیب نیا و ؛ تسا تسپ یاهزیچ

 :لوفی اپیف و « دنقرب فرشا دیس حدم رد روکذم یرغ

 نر یاب نی ج ۳ مر طلا نا
 ((۱۳7 و ۰۸ قرو «اضبا «یزغلا ناوید)

 «(۲+ قرو ءضبا) یزغلا قحا یبا زا تسیا تیصف زا 1 س ۲.۳ ص

 رصاعم ٌیذورورلا "ْلع نب نیسح زا تیب ود نیا ۴-4 س ۲۲۰ ص
 ۲۱ ص 4 ج رهذلا ةهتي) تسا هیناماس

 یفانلا نیصح یا نب جرفلا وبا زا تبب ود نيا ۱۳-۱۳ س ۲۲۲ ص

 ۲0۲, ۱قرو "شراب هل ةیبتیلا ةمق) تسا یا

 هکنانچ ءانب ینعب هینب هلوجم تغل بنک رد و ««ةّینب» یا لصأالا ف اذک ()



 ؛ تاحیضوت ۳۹2

 قاری اب سیل یی نبا اذه , قرن لک تک لبقی نم اب
 ؛(٩۳۲ ص ٩ ج یناغ/ باتک)

 ماتیا اتنآ اندیو یتح م مهلابآ نع ماتیالا لنکت و

 :تسنیا شعلطن هک نومام حدم رد مامت وبا زا تسیا تیصف زا

 ملال وربص ةدع لح "6 . مالس لاتف اهم لا نمد

 (۲۸۰ ص توریب عبط مامت یبا ناوید)

 ؛تسنا دعب تیل و نا یجنطا ثوغلا قا زا (۲۰ س ۱۷۷

 زعتست گو اهنم ذخوب راتلاک ه هلبان داز ةوقرط ایلک و

 «(0۳4 قرو سیراپ هخسن ةبيتيلا ةبتن)
 ۲2۱ نی ۱۸۷

 ریعبلا و دون نم ات اقا اهم

 ی قنزوخما بر » هئانب هتسا

 ۳ "یلع وبا حدم رد یارا ییاو زا تسیا نیصف زا

 هنزاوب نصف نيا و «(۷۳ ص ۱۳7۳ هنس یلهد عبط ینبی خرات)

 ؛تسنیا شعلطم هک ی تسا یکشب لحن فورعم لیصف

 هسروحن ال و یارعلا ون ۰ یریسف ینآذاع تنک تا

 : درگ ن رد و

 ریتسلا رو نتروختا بر رز

 ریبلا و ةهنوشلا بر
 40-٩ ص ۲ ج یزیربثل ةسامحما حرش)

 شیج ٌریعلا و :همامن طاق نیس تفولا ناف رداب ۰۱ س ۱۹۷ ص
 ۱۳ عام یاب بسا یا( تسیا ییضق زا ما

 ؛6۷ قرو سیاپ سا ناوید)
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 ۳۹0 ؛تاعیضوت

 ق نی فال قد دم دم.رد قلا تّلَصلا یا نب ةیما زا

 ۷۱-6۷۷ ص ۱5 ج یناغال باتک) ةلیوط ٍةَص
 هنب لاو من ام دیعلا نباز اد و« نف ۱:۱۷

 ۱۸ ص ۲ ج رهدلا ةيتي)

 ةيمد رد یزرخاب هک تسا قایبا هلج زا مود تیب 4-۰۰ س ۱۷۲ ص

 هیبس تاینا بحاض) یاتسهفلا نربحا نب *ع رکب یاب رصتلا

 نآ ریسنت و حبصت ز ناب یو دهدیم تبسن (۱۹۶ ص رد هروکذم

 رد لا ةاملا عوط یریغ ینعب لوا یی و «دشن مولعم غنی اک

 1 یطقس هرضاح هفتم رد دیاش و تبسین روکذم رصقلا ةیمد

 : یا تایبا ملطم

 ارمال امهیف ل نا و « ارنخ نا و ابابش نا
 ربع نا و ادیز نا و ِ یرعلا و كسنلا و انا ام

 ات و اهاک ز )یه اف نیترات
 اریخ تییح ام نیرشال ء وغل ءاللا و یا اب

 «سبراپ لس هناخماک سن یزرخابلل رصتلا ةيمد) تایبالا رخاآ یا

 13+ قیو ۳۳۱۴ هراب یزع

 ۲ ج رهذلا ای) تسا یتنب فا وب :ا زا تب نیا ۰۱۷ س ۱۷ ص

 لموم یا فا دات زا قب نفا شش ۰

 هزاجا رد هک ی يشا هیوئرغ رصاعن یتسبلا دما نب لیلخ نب

 : «(0۷۰ قرو «سیراب هضف دهیتبلا ةم) تسا "هتنک دصب تتیب
 اررکید یرعاش تب ای عارصم رعاش هکنا زا تسنرابع هزاجا و

 نآ رب رگید هسرعش اب یارصم نزو نامهب ینعی دیامن لیکت
 «دشاب قباس تیب اب عارصم میتم ینعم هک دیازفیب

 ؛خسشیا زار زا لبق تیب و تسا دیرد نبا زا تبب نیا ۰۷ س ۱۷۰ ص

 ؛0) لصأالا ف اذک ()



 ؛ تاعیضوت ۳۹

 ۲ج ۱۳۹۹ ةنس قالوب عبط یدادغبلا رع نب رداقلا دبع مامالل

 6۱۲ ص

 - یاب عضوم كي ب رد ةييتيلا ةبتت 11ت یلاعت ۱ ارتیب نیا ۰۷ س ٩+۱ ص

 لا فطل دبح قاب رگید عضوم رد و یطساولا رامتلا نب ثراحما

 «سیراپ ْلم هناخمانک هنسن ةهتيلا ةيتت) دهدیم تبسن یناعلا ني

 0۸. ۰۰۱۳ قرو ۸ در ای یرع

 یزغلا ناغع نب مهارب ۱ قسا ییا زا تسیا نیصق زا ٩ س ۱۵۲

 یس نیا و نامزک تحاص + الا نب مرکم حدم رد فورعم رعاش

 ی تیبا لیصق ندا زا فورعم

 ابئاصعلا ٌریسلا ظعلا لمح اک م هقیطن ال ام مایالا نم انلبح

 «(۳ قرو ۲۱۳۱ هراش یبرع «سراپ ایر نس ۷ ناوید)

 یونثم ینی) هیدرط جورم علطم تییود نیا ۹-۰۱۰ س ۱5۸ ص
 ارلّوا تیب و فورعم رعاش ینادیحا سارف وبا زا تسیا (هیراکش

 دره رپ رو ی رظا ندب نر ا ج رهذلا ةبتي رد ییلاعت

 زورسلا هب ام رملا . ژروهدلا هب تلاط ام را ام

 < ج رهذلا ةبتي) ی تسا یتسب خفلا وبا زا تیب نيا ۰۲۲ س ۱۰٩ ص

 ۰/۲۱ ص

 ناوید رد و مامت یا زا 2 ۲ ۱

 تسا روطسم قیرط نیدب وا

 .عامسلا مفن نم هینذا یلع « لا «وجرب بفتعم ةمفل و

 ؛(۱۹4< ص توریب عبط ّت يیآ ناوید)

 نآ مّود عارصم «نبل نم نابعق ال مراکلا یرنه ۰۱6 س ۱1 ص

 روهش تسا یتابیا هلمج زا ؛ٌالاوبا دعب اداعف هاب ابیش : تسنیا

 ار ۹ او
 ق 3

 از تم یا

 2۳ نت شم یا دا نا سیر دف تیم تر تب ون ی ترسم کات یک



 ۳۹ ؛تاعیصوت

 ارپسی نا هیسأپ هاهنی رهف ۰ هنم رینملا رتقق درلآ اذآ و

 ود تا. 1 ره ۲ ج رهذلا ةهتب رد یلاعث ۱۰-۰۱۱ س ۱۳۸ ص

 یرصبلا كکنل نباب روهشلا دبح نب دبح نسحما وباب ارتیب

 : قیرط. نیدب یه نیا فورعم رعاش

 تنب هطاف ترضح زا تبب نيا هک تسنا روهثم ۰۱+ س ۱۳۳ص

 «تسا مالسلا اهیلع هّلا لوسر

 «تسا یارفما صیثلا وبا زا ایرگ تیب هس نیا ۸-۰۱۰ س ۱۳4 ص

 : تسنیا شعلطم هک دوخ دیاصف زا یکی رد یرهچونم
 ففاگرازاب رازاب هتنشآ وچ « یناهج وخدب و رپم دب هچ اناهج

 : دیرگ نیصق رخا رد

 فاتساب ییارعا صیشلا وبا ۰ تستنگ هک نگرعش نیا نزو نارب
 ناب نصغ یلع ونی بارغ , نارلا ینلم لیلا و كجامآ
 یغا رد و متفاین یئاج رد ةلاجم ارصیلا وبا تیصق نيا و
 كي طقف یازما صیّثلا وبا لاح هجرت رد ۱۱۰ ص ۱۰ ج
 نیصف نیم ءزج دوشیم مولعم هک دراد هیفاق و نزو نیا رب تیب
 : تسنیا تیب نا و تسا هدوب

 ناتیوضتم سأکلا نم هادی هّروخآ اهم انیلع فوطب
 ؛تسا ربخم مجار اهب ريض و

 یک دار لا کره دا وه تم اب جسم نا اتتب یک نآ هیت
 سچ

 ةنارخ) للشهتلا نزح نب ةماشب زا روهشم تسا یتایبا هلج زا
 یضرال هیفاکلا حرش دهاوش حرش یف برعلا ناسل بابل ٌبلو بدالا



 «تاحیضوت ۳۹

 ۱۱-۱۲ س ۱۰۱ ص

 لالژا ءاملاب رمخنا نوجزمی « لوح اوخانا دق بکر بر
 ۱ لّ> دعب لاح رد ٌكاک و ۰ مه ٌرهدلا تّصع ارضا ۳

 باتک) ةليوط ةَصف یف یدابملا دیز نب یدع زا تسا یتایبا زا

 «(دراد فالتخا اجبا اب کدنا هک ۲۶ ۰۱۸ ص ۲ ج ینغْالا
 )سا

 رصان وبا دهب یر حب م یرشنآ و راعج هبرج و هک
 «تسا راتفک ینعبرسکلا ی اینبم راعج و ؛تسا یدعج بان زا
 تعنم و تزع ثیح زا هک سکنا یارب دنروا لثم ارتیب نیا و
 نیا و «هتفای رنظ یو رب نفثد لاح و هدوب بلاغ هه رب

 3 ِ ی لثع لیذ رد ینادیم لانمالا عمج رد ارتیب

 9 شا قاعا رداو عج و ورم دارد برعلا ناسل

 عبط زا ۲ ج فرصنی ال ام باب رد هبوبیس بانک رد و

 ۱. اضنا دریا هد رکذ هننلفخ ءاضاب ۲۸ص قالوب

 لا دبع زکب ییاب ارتایبا نيا ةميتيلا ةبتت رد یلاعث ۰۱۷-۰

 تلود لاوز رد هک دهدیم تبسن کساللا رنعج نب دیح نيا

 : قیرط نیدب تسا هتنگ هیناماس

 اتیهتسم كرهد فورصب ْنک و ال مایا دات لخت

 ی اَلأام انگ لب و رد زد ملا
 یییحم اهدنع انقو « نآ لاابب نیم افق

 قرو ۳۳۰۸ ةرامش ییرع «سیراپ مانکن دین هی
۸( 

 ارتیب ود نیا ۱1 ص 4 ج رهذلا ةبتب رد یلاعث ۱۰-۰۱۱ س ۱۱ ص

 : قیرط نیدب دهدیم تبسن یجاسلا ْع وباب

 اریعلا قوفی هبیط یرث و  ریعم هام و بّیط لب



 ۲ « تاعیضوت

 قرو ۲۳۱۴ هراش یبرع ؛سیراپ یلم ؛ناخیاتک هخس) تسا روطسم
 ؛(۲۹-۷

 4 ۱۸ س 16 ی

 رهظع ما یف تولا مطک « ریفح ما یف تولا عط و

 تا نآ عطا ک یی زانیار زا
 ی

 موجلا + نود اب غنقت الف م مورم د فرش ین ترماغ اذا

 ۲۲ س اضیا - ۰/۳۲۸ ص یا ۳ ناوید حرش)

 اعّوج نضا ءاملا تاب حاص « میخ و انیف این تارا ریصت

 ةسامحما حرش) هنننا ِ ءارعش زا یَرملا حایر نب بلا ز .

 ۰/۱۹۹ ص ا ج یزیربتل

 ی ص

 مزحا و قوا ٌربصلاف ةلاح یلع , یدّرلا نمزارفلا ینغب نکی م اذا

 «(۲۲ ص ۱ج رهذلا ةبتي) نادبحما سارف یبا زا تسیا نیصق زا

 ۲ سان حرص
 اعم ناع اناکا وق فا 6

 "شب نآ غلط هک تا تسیا نیصق زا

 راللا قو ها عفو و م مالملا نع لی ایکیولم
 لیذ رد و توقأی ارتیب ود نیا ۱٩-۰۲۰ س ٩۰ ص

 «تسا یتسب خفلا وب ؛ا دوصتم ارهاظ و دهدیم یتسبب تبسن « دنفرس»

 حدم رد یتسزلا دیمس وبا ز زا تسپا لیصف زا تبب نیا ۰۱ س ۱٩ص

 تصو نابرات فا تالاب یا سا و ها سا باق
 ؛(۱4+ ص ۲ ج رهدلا ةيت) تسا نابفصا

 نب دبحب «مزراوخ» لیذ رد توقای ارتیبود نيا ۳-4 س ٩۷ ص
 لاح هجرت و دهدیم تبسن فورعم رعاش یتشملا نینع نب رصن

 ؛ تسا روطسم مى فرح رد ناکلخ نبا خیرات رد وا
16 



 ( تاحیشوت ۳+.

 ورد تسا بناک رکب یبا نب دما زا تایبا نیا ۱۸-۰۲۲ س ٩+ ص

 مجتم) هیناماس كولم زا دما نب رصن ریزو یناهیجا ها دبع وبا
 ۱ 9٩ ص ۲ ج ثویلگرم عبط یومحا توقایل ءابدأل

 دبح نب لع نسحا وبا زا تسیا نیصق زا تبب نیا ۱۰ س ۰۲ ص
 ریهاشم زا تیصق نیا و «دوخ رسپ هیئرم رد روهشم رعاش یاهتبا
 : تسنیا ن نآ لو عسا ناف رخ و

 ار[ رادب اینذلا ثه ام ء راج ةيربلا فن ةینلا مکح
 رابخالا نم ّربخ یرب یتح م ارم اهف َناسنالا یرت ان
 را ال و ءاذقالا نم اّوَص ء اهدیرت تناو ٍردک یلع تعیط
 را جهاد ی تم اهعایط دض مایل تقکمو
 راه رینش یع ءاجتلا ین « امناف فسا تر جا
 لامپ لا و لا و تل
 رانا نم رس رامعا ء املا ال مکن ام اوضقاف

 راوع بنأف درتنن نا م اوردابو بابقلا لیخ اوضکارت و
 نم و

 راسالا بکاوک ربع كانک و , ةربعرصفا ناکام کوک اي
 1 مایا لاله و

 رادبالا نظم لب بدم ویو
 انس 0 شر ةلقلاک ء و هیارتا ذ لاو

 سر ی

 ۱ ارغص رفتم نا

 نم و
 راد مال تکرت نیح تو ۰ هل اژذنعم لوقا ۳
 یراوج و هراوچ نیب اتش 5 هو رواج و ییادع 0

 نآ تایبا میج و تسا تیب خب و داتنه بیرق نیصف د نيا و

 یزرخاب رصتلا ةيمد رد اهءاتب نیصق و تسا راعشا ررغ زا و بخن



 ۳۹ « تایهظوت

 دییک زد نین) یا سین كيدزن دوخ تسا ناطلس شنامهم

 شّوشم اردوخ چه و دشاب رارق رب رثظم هجاوخ تنگ ناطلس

 دناشن تبینج رب اررذظم هجاوخ و درب راکب ناطلس دندروا شیپ
 ()ءاگنبو رتشا رس هد و نزس انس هد و درب هاگکشلب دوخ اب و

 اگر دوخ تمدخ رد اروا و.داد یوب رانید رازه و مان

 تنگ زاب ناطلس تمدخ رد تییاوق نیا و درب رس ناطلس

 هچ وا هاشکام ام ردپ مایا رد تفگ و دومرف تباعارم اروا ناطلس

 رعرقن وب دنچ را بام هک دمو درب وی .دینگ درک راک
 دندومرف ضیوفت یو رب رارق رب لغش ناه هک دومرف سپ دندرک
 نيا تک ۱ناراب فن هاگنا نش هو و یا سو
 متنگ هک تسا تیب نیا تن هه دینیبی هک لابقا هه

 تلود شدیوجم دیوجن وا رگآ م اریتلود دوب ایه )و
 و دیبلط ارام وا ما مدییلطن ارنا ام هک تسا تلود نآ

 دیسر تیاغب و دش گرزب ناطلس تون رد وا -

 راذح نیر دما نیم رافصف ۰ راوع بفوپسلا و ول ّ
 فصو و مع مصنعم حدم رد مامتوبا ز زا تسبا لیصف علطم

 هطساوب : رنیشفآ فورعبم سواک نب رد رذیخ دسج یو ندینازوس

 ۱۳۳ هنس تو ریب عبط امت یا یایید) تسیسوجم اعو ماهتا

 ؛(۱۰۱ ص

 دنشکب رانکب اردوخ دیایم هاشداپ هک دننادب مدرمات دندربیم ناهاشداپ شیپاشپ و
 « (ناهرب )

 ینعم نياو - (ناهرب) دنپ اجنا رد سنج و دقن هک ییاج و ناکم و لزنم هاگنب )۱(

 را و بسا تامژرلع و بابت نمب زا دوفش ایزو ین اهم بتا تیز

 « هنب ینع بیرق :ینعب تسا رنس تاموزلم اپ



 4 تاحضوت ۳۸

 نامالغب رفظم دروآ دیاب دومرف مروخ وا تمدخ رد دیان تبغر
 یاس فیطل مالغ كيو دندروا هنامکح () هناخ سلج درک تراشا
 غاد بابر دی :تبفک :رفظم هجا وخ تفرگ نداد بارش و دمایب

 دومرف ناطلس مک عاس اریو دوشن گن لد ار "بجاح رگا دز
 () دندروخ بارش و دزی بابر رنظم هجاوخ سپ دز دیاب هک
 ۲۰ کل دب هدافگ اف دب ناطات و قند .تسم تلنادچ

 هزیکاپ )میعن یاهماج دما باوخ شیاسا تقو نوچ دوب نینکن
 ارنایخم رنظم هجاوخ دومرف هبکت ناطلس دندرتسگب و دندروایب
 هاگپ دادماب دنتفخ بش و دنزاس هسیره داذماب تهی ۳ تن مک

 دزکر ادیب اروا و دما ناطلس نیلاب رسب و تساخرب رفظم هجاوخ

 بارش و تساخرب ناطلس منک حوبص ات زیخرب () بجاح تفگ و

 )تفس و دوب هتسشن ناطلس شیپ رفظم هجاوخ و تفرگ ندروخ
 ۱۳۱ نساوع قانا زا درب مبفک رد نیتسآ و هدافکر
 لها دید یراوس نینچ یسک هک .دندیسرپ و دن دیسر عضوم نادب

 تسا ما ورف رثظم هجاوخ (0قاوب راوس نینچ دنتنگ هید
 دندیدی ارناطلس و دندشی یارس رد و دا ای ناطلس ٌصاوخ

 دوب هناخ رد یوس تشپ اررفظم هجاوخ و دندرک ی تمدخ و

 اب دید ارفراعم زا یتعاج تسیرگن زاب یرابکی کانادنچ دیدی
 هک تسناد هتفرگ شیپ تسد و هداتسیا ()شابرود و ریشهش رک

 ؛ تسا برش سلجم تاموزلم ینعب هناخ سلجم هک تسا مولعم ترابع قایس زا (۱)

 باوص و « ثلثلا ملا ف اذک () ( دروخ : مع () ربما :نع )

 نیا زا دوصقم و (ن ف اذک (۲  هدرادن ع «بحاص :ن ()  «تسا ان

 تبسانم چه نیا و تسا فلک و شود ینعب نیس مضب تفس و دشن موطم يسرد هک

 (یاتوب :م 0 «درادن ارهلج لصا ع ۰0۵ هداه فک هقث :م «درادن
 دندرکیم عصرم ارنا بوچ مدق رد و دشاب هخاش ود سشنانس هک هزبن یابرود )

۹۱2 

 اس سی سد نرو ی ورد

 ازم سم ی یک تا زی ی نخ سیاسی یر تسلط دنا تام نا نیاز ایرنا ست نسل کز ی



 ۳۳۷ 1 تاعیضوت

 قاب ارام یلابقا و یتلود کا هک تشونب نارای همان باوج سپ

 نوع :ینلود نماد :دهجو دج و .دیا ام بلظب دوخ وا تسا

 هداز ردارب هک دوعسم ناطلس هک دماين رب راگزور سب و «؛تفرگ

 لصف رد یزور درک ناسارخ دصف قارع زا دوب رجنس ناطلس
 دنام ادج رکشل زا ()نابوک اون رد دمای نانکراکش ناتسمز
 نآ هوک نماد رد رود زا تفاين زاب اررکشل و دوب هاگیب راگزورو

 و مور هید نتیدب هک تینا تای :یننگ .درخ اب تیدپ اوعید
 هبد نا رد سپ دنبلطب ارم نیم کل دوخ دادماب مشاب اجنا بشما

 فلکت يب هماجو دوب هتسشن هسارس رد رب ()جخ رثظم و دنار

 و دما وا یارس ردب ناطلس دنشوپ اتسور لها هکنانچ تیوپ
 یاوخم هچ سیئر زا تنگ رثظم تسا مادک سیئر هناخ هک دیسرپ
 دورف () بجاح ها مس تنگ دراد نامهع ارام بشما کلا تک"

 ۱نامالخ رثظم هجانع .مما.درف سارا اطلس ها وا
 وادرب )۸ یش اریا و :دنرب ری زد ایا بسا ۱دی
 و تسشنب ناطلس هتسارا بوخ یاهشرفب ارنا و دوب ةناخ نایهم
 یک هات یخ هناط دنوادخ یاجم تمدخ رد رفظم هجاوخ

 دهاب اب هک دیره یافتن دیآب:تاطا ایام ان خ

 كي رد سپ 0 دیرایب تسه هک یاعط رضحام تفگرظم هجاوخ

 و رایسب هچب رتوبک و دندروایب ذیذل فیطل هساهماعط تعاس

 تداع نم تنگ رثظم هجاوخ دوب ینامز و دروخب یفوتسم ناطاس

 () بجاح رگآ مک شون ماعط مضه تهجم بارش نم من بشره مراد
 طقن () ۰ .مح :ن «یمح:ع « ق انک 0 (نابرک

 لاعتسا مظعت و مارتحا دصتب عضاوم هم رد تیاکح نيا رد «بچاح» هم 6 و
 ؛تسین دشاب نیطالس ینابرد و یجاح هک صوصخ هنیظو و هجرد دوصقم و تسا هش
 ؛اركرت :ع 0 «هناخ نامه :ع 0) ؛ناروتس یاج و لیطصا ینعی 0
 ((۱ اذک) نیتمولا ریما :ن « ربا :ع « دنرابب ۰: ن 0 « درادن : ن



 « تاحیضوت ۳۹

 و تلزع ی دندرک اعدتسا ترضح اروا و.دنتشبن همان وا

 تفرک الاب یرخس تلود دنتنگ و دن دید بجاو () اهتمالم تعانق

 . قفاوم و درخ قیال تسنمدخ قونح نادناخ نیا تمذ رد ارت و

 نداد دابب ارزیزع رع و نتسثن یئاتسور هثوگ رد دشابن لقع

 نیا و دسیون هنوگچ بونکم باوج هک دوب هشیدنا نآ رد رثظم
 و تفرگرب بابر و بارش یحارص یزور یدز وکین بابر رْبظم

 هعطق نيا هاگان دروخی بارش و درکیم یترکف و تفر هوکرس رب
 : سوگ نن اتایزپ یاشما را یطاخ رد

 تسدخ ز سب ارم ناطلس ز سب ارم
 تسلزع زور و یراکیب زور مشوخ

 شفق( دانلج کا. )دست ؛یییدب

 (*) تک رس (*)رون و متخم رب رونغف وچ

 یئوج هچ تلزع ()یوج رع هک یوگ و ت
 تکلم 0 زع زا تلزع نيا رتشوخ ارم

 قتا تنم گو ت تلود رگا

 لا تنه ارود ره نم کایدزنب

 ۱۲ تسسراتیر رب:هک ۲۱ یایب
 تله ()شیدادب ()درادن وا شا

 ار یتلود دونب اپ وح نوک

 تسلود شدیوجم دیوجن وا یا

 هدس :ع () .درادن ارترابع لصا ع «اهتمالس :ن م «رهاظلا وم اذه (۱)
 : م «دایانلچ : عن (0) « تسا یسایق حیبصت نتم - « دنب : «دش :ن

 ؛لیق ام لع دوب ردکسا رصاعم هک تسا ناتسودنه هاشداپ مان روف 6۵ « داسلح
 یئوگ وت :ع «(یناهربز ذىه رد [صوضخ ناهاش تخت فاک خب تگ 0
 «ییاقب :ع ۸ (و زع نم )0 (وکزع ینوگ و ت : م . « یوج زا 5
 ؛ شیرادب : نع ۰) « درادب :ع (1) « یاوب : ن

۱۳9 



 ۳۳۵ «تاعیضوت

 :(۱اهصنب ته ی و منکلقن اجیا رد ارتیاکح نآ مامن هکدرادن یررض

 یاپهید زا دوب یپید زا وا دلوم و یدن دناوخ ) مخ رنظم اروا

 لصتح تا یتیف ناب توت هاب اه ارد نا هک )نایک

 مکح و لفاعو بیدا یدرم (0جخ رثظم نيا و قوک نماد رد
 یلانم و یتغارف اروا هاثکلم تلود مایا رد نوچ و دوب لضاف و
 یئارس دوخ تهجم اجا و دیرخم ارا)دابنلج هید تمام دما لصاح

 مایا نوچ و درک بیترت بوخ یبابسا و یغاب و تخاسب للاع
 ارت ()جخ رفظم تثگ یرپس هیلع ها ةمحر هاثکلم تلود
 رد اجنا و دما دابنلج هیدب دوم رایتخا تلزع و درک تمدخ

 و تفرگ الاب رج تلود تیار نوچ و دش نکاس دوخ بابسا
 كيدزنب رثظم نانکه و نارایزا یتعاج تگ طوبضم وا كم

 سنزناپ لب ها رد هک تایاکح | مماوج زا هختف هس یور زا نتم تیاکح ()
 ( نوح, ۵9و 95 ع): تسا رارفنیا زا هو هس نیا تمالع و دش حیعمت یا ظوفح

 م نی رب نتم یاب و «(8مجحا, ممنوع 97 د ن شصت 10809 061587 75 2 م

 (()دعب رطس دنچ رد م یف اذک () ؛تسا هثلث سن مدقا و "ما هک تسا
 «نایوک :م «ن ف اذک 0 «0) جح ان :ن «(0)مح :(اجبا رد) مع
 هرخآ و :دولا ءالا و مشلاب نایوُک» دیوگ نادلبلا مجتم رد توقای - «درادن ع
 دوشم مولعم دعب رطس دنچ زا نوچ و «ورم یرق نم مجماب نابوج هل لاقب و نون
 تخت یاپ هک ورم اب راوج برق تبسانم زن و تساهدوب ناسارخ رد نابوک هک
 دشاب نام (هفتن تک ضرفرب) نابرک هک دوریم یوق لامتحا تسا هدوب رج ناطلس
 ؛دایلح :م « دانلج :ن (ع ق اذک ؛تما زّو دم ناداا م رد <

 ,درادن نَع « جح :(اجیا رد) م «() دعب رطس دنچ رد م اف. اک0)
 نیا نوج هک ینعم نیاب تسا یسایق حیصت نتم «درادن نع « داسلح :م )۳
 عایق تسا هش هتشون دانلج و دابنلح و دابانلح هنلث عن رد عضاوم فالتخاب هلک
 «ملعا ها و دابانلج فتخم دابنلج و تسا دابنلج «داسلح» تایه هک دون طابنتسا ناونیم
 (داییلح و (۸)  هرهح :(اجیا رد) منع ,()دعب رطس دنچ رد "م ف اذک 0
 « دالح :م « دانلج :ع



 ؛ تاحیضوت ۳۹

 < ج اضبا) تسا هسامح ءارعش زا یدبعلا لیذهلا نب ور زا

 تامرلا لا تب انلغثف م رحدمب نامزلا كاذ اندرا مگ

 :اعسلنا شماطم هک هتصف زا سا یرعیلا ءالعلا ربا زا

 تاب سیل مالظلا و تیق . ینامالا ضیب ناف نّاللَع

 3 9 مک سرو مس هو مه ض 2

 دّدوسلاب یدزرفت ءاقشلا نم و « دوسم ریغ تدسف رای دلا تلخ

 :حرش) تسین مولعم لئاق مان و تا: تا ءارعش زا اب ی زا

 رهذلا ةميتي) تسا نش تیاور هنلتخ ماسقاب و تسا یتسب خفلا

 ((« لع» رد ناکلخ نبا و ۲۲۰ ص + ج قشمد عبط یلاعتلل

 4+ س ۸ ص

 یو هم ۳ را و
 ابواسملا ییبت طقتلا َنیع کل و « هک بیع لک نع اضزلآ نیعو

 یبب هل دبع نب نیسح دوخ تسود باتع رد بلاط ینآ نبا

 «(۷ ص ۱۱ ج یناغالا باتک) سابع نب هّلا دیبع
۵۱۲ ۶۱۳ 

 باذعلا همراج ریغب لح و ء مّوف هاهنس ُهَرج مرج و
 ؛(۲۹۹ ص یجزایلل ینتلا ناوید حرش) ینتم زا تسیا نیصق زا

 سود شدی دیو راک ار هلوف درب ایین کناره

 فبطل تسیا هصف ارناو تسارجنس دهع ناریید زا کی زا تیب نیا

 عماول و تایاکحا عماوج باتک زا لّوا مسق زا مد باب رد هک

 بابلالا بابل هرکذت بحاص ینوعلا دیح نیا رون فیلأت تایاورلا

 تسا نیسرن عبطب نونک ات تایاکحما عماوج نوچ و تسا روطسم



 و

 ۲ ٍص

 س +

۳: 

 (تاعص وت)

 (نآ نیلئاقب یانگناهج رد روشن تایبازا یضعب تبسن نایب رد)

 ۳ ۳م
 مانو ینتم زا یتیب زا بت تسا یئزج «ینثلا اب

 ی ۵ 7

 لافشآ شملآ لوشف و هند ام دو ۳ نا

 (۱۳+ ص + ج ۱۳۹هنس قالوب عبط یزیربتلا بیطخت ةسامحا
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 ۱۸ س ضیا - ۰۱2۱ ۰۱4۰ ص حج
 و سو را تم

 یصنم و ینید اد نم یعنی و « ةراجت زیگ "مرف 4 هدکتعب

 طیب لف بد یا ها ۶ ی

 ۰ وز حرش)

 ( ۱ س

 مصوص رخ ۳ وه جی یو اه

 لقبلا عم نتبن ٌباسحا و ایدق « توت موف بس باسحا یوتسن ام و



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳

 باستنا ّولع اب وا و « دینادرگ صوصخم زازعا و مارکا رظنب اروا و

 هناخرف مالسالا خجش (ردپ لبق زا ("هچ تشاد عج () باستکا فرش
 : گاح و ناخ هک ناخ ( ناغطب تلاو بناج زا و ۳ بیا نع ابا دوب

 هجرد ٌولع اب كتآ باستکا فرش و ؛(۱ دوب بوسنم() هدوب كلم نآ

 تشاد عج یوایند و ینید مولع عاونا فرش دوب هتفای هک ترازو م
 قافآ رودص مجرم و مدید مع ءالضف هینب عیج اروا بانج (٩یوحا

 رد تسین یجاور دوخ ارنا و یدوب هیامرس لضف تعاضب هک ار سکره

 شاعتنا يا تفنش و رب عاوناب و یتفرگ جاور عاتم بفآ ۱ ) باتج

 ریرقت و تسا رایسب وا لیاضف و بفانم زکذ و یتفری ذپ
 تخادنین شزاب 2 ۲ تیر ار قاففسا بحاص ماک راکزوز و تسیپ ۰

 ٩ یدنمدرد زا دادن مخ شزاب کج فسا وا داد ارورس رک
- 

 ابییج و اضراب مراکملا ضور ۰ یلرت " ۱ ءلع لوط كل ام رک اب
 رک تت ۳9 اذ ام « لعلا یوذ مارکلا و ك ام رد اب

 ۵تفام درخ راد دود نارس نیدلا ءانب ریما زا و

 لانطا ات تساوخم دیع شبح ربما و دوب 5

 ردپ بقعرب دوب هک ارهنیرن
 ۲۸ 3بتسزاب

 (یناثلا هزجما ها ءاش نا هیلبو یانگناهج خیرات نم لو ءزجما 2) ۸

 ۳۰ طف - :اریانک فتصم قیوج نیدلا ءالع یمی ارم ین ()
 طخم تسا برد طقف «هچ» 1 «هک : هک ود نيا یاجم عن یقاب «دیدج
 (هک وا ردپ :د (وردب :ج ۲ یو 1 (دیدج حیا ب ب ق اذک (۵) ۱

 حبص» ب ف اذک " هْدج 6 ۱ :دیدج ی ب (۵ هرسپ وا رد :*

 اط برد طقف (۸) (دبدج اطحم ب ب رد طقف (۷-۷) (ناغط :۰ د ج۱ « دیدج

 عیج ق (۱) ؛دراد ۱ رد طقف ارتیب نپا (۱) «تایح : جا ۲97

 ۲۲۰۸ هرایش یبرع ؛سیراپ ینلم هناخمایک هحن یلاعث همین هقت زا كرد : سل
 «یفاین ناما قیفوت : دبازفا یم د (۱۳) «دش حیگت ٩۲۰ قرو



 اب ی یی تو ی تست تا

 ۳ یو تب سی تو تا ست

 ۳۳۱ « یاتفج رکذ

 تسبرب خاش ود دیقب و دنتفگب ارذا هک هاب نآ زد داد دی شبح

 تنگب ابر نیا
 دنتسر یناهج نیا جنر و تنحم زا م دنتسب رب دوخ رم عاتم هک اهنآ

 دنتسبرب ارهتسکش نیا هک دوب ناز ء رایسب ءانگ زا نرم نت تسکشب

 02 داتسرفب ه رگید یابر نیا فاطعتسا لیبس رب و

 ریگب تسراکب زین تنم ناج رو « رگب تسرات و دوپ مي نم ز اهاش

 رب تسرایتخا مادکح ودره نیز + )تشپب ردص و نیسر بلب تسیناج

 ()دادن تياف عجوت و عّرضن و تسین ()عفان هلیح چه هک دید نوچ و
 داتسرف دیغ شبح كيدزن و تفگب تیب ود نیا

 ۲ تفر و مدرک شوخ شبع تسود و نهثد اب

 تفر و مدرک شک ربز ءابح تخر نیو
 حور  لیص بس ات رلجا یر

 تفر و مدرک شبح رب دقن تنعل دص

 اضعا دنلام دن كنا لکش و دندجب یدغ نایم رد اروا ات دومرفب

 ۱۰ ةياهتس و نیعبرا و ج هنس روهش رد ؛ دندرک ٩ هزیر روا یار و

 ریما تمدخ رد دوب هداتفا تعجارم ۲" شیاغ یودرا زا كنا تقوب

 6٩ مدیسر نیل ءاهب ماما ریما تمدخم نوچ (7تفر ()وسیپ كيدزن نوغرا
 ادتبا تیب نیدب دوب هدانکب رد یه نافد ۹ زا شی. نلاح ره

9 
 ۲۰ ۰ ایهارسا ارس اد یرسلا نبا و « هسفنف ارس اذا یرسلا را ۳ بو ء و زر ِت چه ده

 : ۰ () «ذفان :ج () ۰  تسیه :ج ( تشچ : ۰ ب ؛ بیپ 1
 ( شعاع :ب ۱ )٩( « هزیر هزیر هد (دیدج ط) ب 9 « درادن

 درس :ج ( وسد (وصت :۱ 0 « شیاغ لغوا : ج شا

 ؛ دسر :د ج ۸ « فر ینعی 0 «وسپ



 ٍِص

 « ینیوج یادگناهج ْرات زا و دلج ۳۰

 ۱ ۱۱ تصرف تقوب درب () دیع شج زیما0) لد رد. عدق
 یناخ ریرس رب نااق (٩وکنم هک ("امدعب دوب رارف رب ()وسیپ و «داد

 یبصو حب ()ارق رب )وسیپ یاج ۰ نا قفاوم ()وسیپ و تسشن
 ۳ ی تشاد ها

 دوب تره وا نوچ و دومرف رّقم ؟ وا سپ رب وا ۱ یاچ 5 تب

 یودراب نوچ داهن ؟)هنیقروا ۷ [وا] نوتاخ تسد رد ح دیاقم

 دوب ثیسر هناخ اب وناب تزاجاب یکیدزن نآ رد زین (٩وسیپ دیسر شیوخ
 نیذلا رصان وا رسپ و دی شبح رمآ و ((۲۷)دادن ناما لجا زین اروا

 9 دیدرگزاب ارف هک تفو نآ رد و دنتنک نکمم زاب نوتاخ تمدخ رد ۱۰
 دالوا و لام اب اروا تشاد ()ینانیغرم نیدلا ءاهب زا هک یاقتنا بیس

 دعب هجنانمه :دیازفا یم یاحما طفم ب (0) «ذیدج طخ ب رد طقف (-
 ؛درادن ارهلج لصاد* موس :ج هوسی :با () ۰ «دوشیم روکذم نیزا
 ۳ «اک كنوم :« «اکلیوم :ب ۵ . ءامدعب و :ج ۵)

 و دادن د 1 هوس :ج ؛وس

 ۲ تی 0 عود ج وتو «وسیت :۲ ؛ دراد +والع یواو

 . دیدج طخم ب )۱۰ « رارف :ه ج۱ () « درادن د

 6۱۷+ ص هشولب عبط خراوشا عماج) هاثکرابب موسوم (۱1) «یاج و :ج۱ (۱)

 «هسقروا :ب .هتهروا:۱ ۰ قف انک ٩( «وکالوه ارف نوتاخ ین ۱1۳

 «هنفروا :۱۸۵ ۵ ۱۳۹۸ ی هو جی خعرایتا عماج ی 3 ( هیقروا : :ج

 نیدلا دیشر عرصنب ۱ داف د روسی : 1 ۳ ج 6 وسم :: ب۱ ())

 دون تافو هار رد شرموش هکنا زا دعب وکالوم ارق هجوز نوتاخ هنقروا ها لضف

 یاشداپ لاس هد تدم رهوش یاجم دوخ و تشکب نااف وکنم مکحم اریاتفج نب وسیپ
 نیا ۸0 ۰ ۱۸۶-۱۲ ۰۱۷۵ ص هشولب عبط.خیراولا مماج) دوغ اریاتغج سولا

 ۳ ۳ ۰ 1 دیک اپ رس دچرد ها ۷ تسا ففلافم

 ؛دون تافو هار رد دسرب دوخ یودراب هکن ۲ زا لبق ارق هک ۱۸۶-۱۹۲ 0۱۷۰ ص
 « یراسعرم : 3 «یناغوم : ج « قانیعرم ۰ 1 « قاتعرم : 1 (ب ین انک (۸)

 رم و ترا نی یاب یا ع



*۳ 

 ۷ ۳ ۷ ۹ کا

۳۹ 

 ۳ ی

 ۳۳۹ ؛یاتفج رکذ

 ٍتلاح ٍدعب ساسا نآ رب انب ؛دندوب هدرک دزمان ودب یاتفج هاگیاج و دهع

 (ارق رب تلود ناکرا و كلللا دیمع شبح و ()نولسب وا نوناخ ()وا
 تشاد هک یتفداصم ببس دننشادرب یناخ ارناخ كویک نوچ و دندومن لابقا

 هنوگچ هداون رسپ دوجو اب هک دومرف دوب یاتفج یبلض رسپ هک ()وسپپ اب
 * كلم یاهراک دقع و لح و دناشن وا تکلع رد ار )ون دشاب دهع لو

 یتسنادن یرایشه دوب لوغشم برشب اباد 0 وسیپ و داد وا تسدب ناشیا

 اب دش نکمتم وا نوچ یدروخ بارش ماش ات ماب زا یتشاد تداع یتسم و

 لّوا رد .وا دصاف و دوب مثخ رد ارف اب وا تئفاوم ببس دیغ شبح
 اركيره و دوب هداد یاتغج نارسپ اردوخ نارسپ )دیع شبح تلاح
 ۱۰ بس ارا)ینادیغرم نیدلا ءاهب )و هدرک دزمان ن .راگداز هاشداب زا ییب

 ؛دوب هداد (۱)وسیب تمدخم ")تشادی نارسپ لباقم رد شناد و لضف
 بصط و یکعع 11۹زن ۹ راک تبسنب ۳ تمدخ تمدق ببس نوچ

 دنچره ۳ ٩ دیع شبح و دش ضّونم ودب *وسیپ ترازو
 دنچ و دیناسر ی مدقتب تمرح بادا و سارم نیّذلا ءاهب ماما 0 ریما
 ی ی دی زا 6 ی

 «رارف :جا 0) پور ؛یاتفج تافو زا دعب ین ()
 ٩ س ۲۲۰ص رد «دیع یتوح» ۶ «تلود ناکراو» زا : ارهلج لصا ۳

 اوست : 1 ۲ توفادکا) «درادن :۵ (وس < ج (وسب :*ب_ موس 1۵
 ّآ 4 ویسل : :ج 9 : ب ( وست : :1 00 دی + ۳ (وسس : :ج سس 7 : ب

 « درادن روز :ف ( « كللا دیع : :ج «درادن د ( وسیب

 ینی بلا ون «درادن حسن قاب «ییاعرم :۲ هرهاظلا وم اذم 0
 ظ تشاد یم دی شبح نارسپ لباقم رد شناد و لضف بیسب ارنی دلا *ابب یاتفغج

 :ج اب 4 ین هوش + :1 (۱۱) ( دوب هداد وسیپ دوخ رسب یراذگ تمدخم ارو ۱

 نیذلا "اهب ینعی ) ۰ «تایهم تیثم رد ي (ا) فرا د نوک
 ءدرادب د هوس: جت هایت :با هوطم:۲ ۰/۰ ق « ین اییرم
 (« ق انک ۸»ط .هبنک نفرت طخ ب دام ۳ ورک



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۳۸

 ناشیا ()نولسب وا رتگرزب نوتاخ دش لزان اضق نوچ و دونی توافح

 دهع زا هک دیع شبح ریما و ؛ دننثکب ات دومرفب ()نادنرف اب ارودره
 و دوب هتفگ لصتم یاتفج تمدخم دوب نلش سصاتتسم ربثلا ءاروام كن ۸

 یسیرعاشخ و .دش ی رارق رب نوتاخ تمدخ رد هتفای ترازو بصنم

 هتنگ دنچ یتیب لاح بسح رب یدیع زور دنیوگ رعاش روعا دیدس اروا *
 هدرک دیع شبح ریماب ساخت و تسا

 تسالب ماد ناهج هربت نیا هک تشک تنشور

 () یساغد واد ید هوشع ناهج هک دش تربخ

 دوس هچ هراّزج رکشل و (لویک و ( یچزف

 تسار و پچ زا تفرگ و دروا نتخات لجا نوچ ۳

 ۱۲ ۱ پا رد گلنا
 تسانه اب سب هک تسا طبح رحم هفرغ

 رسپ () هک تقو 3 رو اما دندوب رایسب ناگداون و نارسب ۱ریاتفج و

 رد 0۱ ارت(" ادا هعاو نایاب رد ار ناکام وا رب
 تیالو یاتفج و ناف وزا دعب و ناخ زگنچ دما دوجو رد تلاح نآ ۰

 ۲ ۲ ۰ ایی ص هشولب عبط خیراولا عماج « نولس + پا ()
 «تساغد و نود یهد هوشع : ی ۳ و ی

 ینعب یچروق ینعی () 4 تساغد واریمد هوشع : _ « تساغد راد هد هوشع :د

 (تمن :د « یجوب :۰ 0 ج ۲ یارت ! 6 یرف ز 1 - «رادحالس
 نیا دبوگ هشولب - «درادن :ج رکشل :د لوک :« «با ق اذک

 زر هلن ظناح ام مو ها وا لوتکت دیای ارهلک
 :۲ 0 «درادن ارهک» د ج۲ 0 تسا بااوصب بیرق یخ لاتحا نيا

 عماج «درادن : و اینا و ج اکیا )پر 6 ام

 ۱ اما ۱ تب قادک ۸ « ناکوت اوم :۱۲۱-۱۷۰ ص هشولب عبط خراوشلا

 ۱۶ تافو یخی 1 ۰ ۸ نا :هدورفا دیدچ طخم بس« ناماپ : "د «نایما :ج

 نب وکالوه ارق ینعب ۱  «درادن ارواو هد ۸) ۱۰۵ صب دیک عوجر
 ؛ناخ رگنچو :۱ 0) ؛تسا فورعم لوغا ارقب هک یانغج نپ ناکیتام



 ۳۳۷ .یاتفج رکذ

 دنناوخ ()لوک ناشبا هک هگرزب ()یاهگ و یعشاد تهباشم مرا ناتسب
 مان دومرف انب زین یهید و هتخاس وا دودح رد یبا ناغرم عامجا تهج

 زا و یدینارذگ راگزور ٩ البا لبروارم رد ناتسمز و زییاپ (غلتف نا
 یاد وا و هداد بیترت هبرشا و هعطا یاهرابنا لحارم (" [ی]اهغنا ات ادعبا

 « ()یتشاد لاغتشا تعلط شوخ ناگرهچ یرپ اب ترشاعم و ترشع و اشاقب
 رد یسک هک یدوب طوبضم نانچ وا تسایس و اسای مب زا وا مثح و

 و هیالطب اریرذگ 0 ۱ دهع

 هداهن رس رب رز تشط دنیوگ تغلابم رد كنانچ و یداتنین جایتحا ساپ
 0 لاثما رب هک اش اب یاهاسای و « یدوبن سرن و مب ات ار یتروع

 و ()دنکن لیب ۳ كن لثم یداد یدوب قاطبالام فیلکت كيزات

 جذم زا دنفسوگ یاسای و )نیا یارظن و دننیثنن ناور با رد زورب

 یک ار دننو قم ناسارخ رد و دنداتسرفب كلام همهب نتشکان یرش

 هجوتم كيدزن و رود زا و دش ییالخ مجرم وا ترضح دش عقاو نااق
 ۱۰ كنانچ تش رهاظ بعص یضرم ات ۱ تفرگن یدامن قدم دندش وا تمدخ

 رد هک دوب یصخش مان ری كارتا زا وا ریزو و دما بلاغ |وادم رب تّلع
 تلع رد هنتفگ شی ارف کلم هساهراک و دون. هتساع ارف وا ده زخآ

 ۱۸ و قانشا و درکی تغلابم تجلاعم رد تیدلا دج بیبط اب وا ضرم

 (۰ ی اذک () « كوک :د () ؛یاههوک ::دج «با ف اذک 0)

 رد :ب )۲ ف اذک ۵ (علیق 3 «مان مف :ب «غیلص :ج ؛ علف :۱

 ایا كنرورم رد :ک "البا كيروارم رد:ّچا «مرد» رازکیب اذکز امالکیراورمرد
 : دبازفایم ۰ )۳ «عیچ رد : هدوزفا دیدج طنم پب 9 «كنروارف رد :.

 ۳ ی ی نت

 ( نیپآ یولعب و :ج « نیبآ یوطب و: )۱ « دننک :۱ دننکت ۳ ٩)
 ( تفرگ :۰ 4 تفرگب :بآ 0 ؛تافو ینعی (۱۱) نیا ریظن و :د



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۳۹

 نادرم هه دنا لوغم رکشل فاعضا ناشیا هک داد ربخ و دما زاب هتنه

 تفر هتشپ # ی دن دیسر كيدزن گی کیب اهرکشل نوچ رو () راقن

 و درکی هس راز و عرضن و تنگن نخ سک اب ؟)زورنابش كي و

 زور و دنتنگ اهاعد و دندش ممج افتاب زین ناشیا ات دومرفب !رناناملسم
 داتسرفب ()یرکشل هنابش دوب نأیم رد دگرزب یا و تک کون ناب کیش 0

 وتاب ردارب ۲" نافبیش و دندرک هربع با رب وتاب رکشل ٩ بناج نیزا

 مصخ رکثل و درک یاهلمح و دما برح 1
 ۰ ناشیا سپ زا رکشل نآ و دن دیینجن یاج"زا.دندرب عرف نوچ

 8 ناشیا هدرپارس رب یور و هه اک تمامت اب ۲! ناقبیش
 رکشل دننخادنا اهدرپارس نوچ و ات ۳ ۱۰

 تسکن ش )شب : یعل نا تشک" مزهتماو دش هتسکش لا راک

 1 تخس یاهگنج و ادا تشگ صلختس زین یالو نآ و
 «دوب نيا یکی

 ۴۳ ۲ دالب نوج تنوشخ و تسایس و هبلغ و روهع اب دوب یناخ یاتفج ۱۰

 وا رکشل و دالوا و )وا لاحر طحم تشک ساختم ناتسکرت و رهتلا ءارو

 قیال اركولم هاگلزنم قیار هزن یعضاوم دوب خیلاب شیب راک ات دنقرم زا
 1 اب ناتسبات و راهب رز هک دوب 0۱( سأنوق و خیل ا نآ فیصم و ۱ عبرم

 نیس

 ۳ رایع :۱ «زور هنابش :ه د 0) ( گنج : 9 را مرا ۲ 0
 :ب ؛ناقیس :۱ 6 ( تلاح نیرد و :ج ۲ ۵ ۰ رک : ج ب (0)
 ؛ب *  ناعنیس :۲ 0) « نابیش :۰ «نافنیس : :د « نانیس :ج « ناقبیس

 ح وا :د با _«نابیش ۶ ناظتن ٩ « نافیس ۹ ٍ« ناب
 ۱ برد طنف ) «سپ ۶ ( تسیب ه « وا 3 ب 6( ن زا :۰خ ۵

 ۱۳ ۰« یایوف :۱ 4 .ب قف انک.0 ( عترم :هد ج )  هدیدج ۳
 ظ هیشاح ۲۱ صب دیک عوجر - « شایق : د د «قاتوف : د _ «سابرف

 ۱۳/۳ ۳ 3۳ هات تا دی



 زا ؛درفشاب و ناک یخ ید

 هشيب و ضایغب بناوج و دوب له و روم ددعب تا قلخ هک )یکم
 رب یاگداز هاشداپ قافتاب دوبن رک نایت زا اررام كنانچ دوب ٌفتلم

 نودزگ راهچب كن آ یانهپ رد یبوس ره زا ادتباب و دنداتسیاب نآ یاهبناج

 ۳ 0 قیناج و دنتخاس هار دوش گی کی لباقم رب
 ایسب مانغ و دننشاذگن ۷ ۱:۳ ی رد قو : رخ 1يیاام

 رب تزیم را دندرک زا مدرم تسار یاهشوگ ات دن دیناسر نامرف و دیتفای

 تعجارم مزع ناگداز هاشداپ انا زا و دما راهش رد شوگ رازه دانه
 دنیندرک

 9 اب ۸ و۳۱ لک نایت

 ۱۰ ۰)درخشاب (۷ و ()رالک و دشفگ تسین زو یو سور نوچ

 دنا گنرف لصتم دنیوگیم ارناشیا و دندوب رایسب ماوقا یراصن تم رب

 داد بیترت اهرکشل تین نآ رب و درک رقم ناشیا لاصبتسا تیزع وتاب
 سأب تکوش و ددع ترثکب تعاج نآ و تشگ ناور دش ون لاس نوچ
 زی ناسا دندنسب ناب کرج هزابآ نی تندر ییرقم دا تک

 ۱0 یافبات ینگیج ره کلپ زه تک ناب ناف .دص نراهس اب دندنآ تک

 0 رازه هد اب ار"")ناقیبش دوخ ردارب وتاب دنناد راع ارزیرگ و دندوب

 8618 زا و دننیبب ناشیا ددع ات داتسرفب همدقم رد هیالط و كزي لیبس رب درم

 ۱۸ كي زا دعب و تفر نامرف کحم دنتسرف یربخ ناشیا تّوق و تکوش دح

 ؛ درالک :۰ () «دراذ 2690: ۶ یاب ۰ ) ی
 «رعشاب : ه .«درعساپ : ج «درفشاب :۱ 60 ۰ «درادن ارواو ج ب۱ ۵
 ؛درعشاب :۱ (۰)  «درادن ارواو ج () «درالک ۰ (۸) . نان :۰ 0
 رک « ناقبس :۱ (۲) « دنراد :د ( دنتسا اد :ج )۱۱( « درعساب :ج

 «تسا نافبیش زا رگید یتیم و حبحص زین نآ هک) نابیش :۰ «نافیس :ج «ناعمس
 «رازه ود : ج (0) « درادن د 1 هیشاح ۱4۶+ صب دیک عوجر
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 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۹

 "سور و سآ می اغلب صالختسا رکذ

 عق و لاصیتسا رد و تخاس گرزب یاتلیروق مود تبون نوچ نااق
 اد دح هک تفرع رارف نا رب "یار ()دندون تریاشم ةافط یایاقب

 دندوب شن لیا یکی زونه "و دوب وتاب خم رواج هک سور و سا و راغلب
 هاشداپ ")نیرب انب دنروا فرصت تحت رد( رورغم شیوخ داوس ترثکب و

 وا ردارب و نااف وکنم ۱ دینادرگ دزمان وتاب تدضاعم و تنواعب ارناکداز

 ۹۰ ناگداز ءاشداپ و ()ناندن و ناخ لوک دوخ نارسپ زا و )تچوب
 و )توکتت و ودره وتاب ناردارب و "رادیاب و )یروب و ()ناکلوک
 اتداب و درب زداهب اس )تم یارما 3 ید هاشداب دنچ

 دندش ناور دوخ لزنم و لحم اب سک ره دونج و شوبج بیترت رب ناگداز ۱
 تعراسم تردایم رد و دن دما تکرح رد دوخ :گیاتن لا ارراهب تقو و

 دونج ترثک زا نیمز دن دیسر گیکیت ناگداز هاشداپ راغلب دودحم دندوم

 وه دم و شوحو شوبج شوج و هبلغ زا و دما شورخ و گناب رد
 روهشم تان رد رایت ددع و عضوم تعانع و ث ادتیاب شک

 دندنار ربسا و 2 رقط اب 3 دیه 0

 ۱۳ ۲ دندرک سلنتسم ارنآ فارطا و دنتفگ سور دالب هجوتم اجتا زا و

 ۳ ۲ زا اجنیاب ات لصف نيا لّوا زا 0 «یارآ :ج (0) « دوم : ج ()
 « قاما ّطح ب رد طتف 0-6 «دنرادن ارواو ج۱ ٩( «تسا طقاس
 ۱ كجو : جب « كحوب :۱ ۳ «هلمجت ۲ زا : دیازفایم یقاحا طنحع ب 0)
 ۴ ؛ ناکول : :ج « ناکلول : با(" . «ناعدق :ج «ناعدم :ب()  (لجوت :د
 ۲ یدوت د « یروب مر (درادن ۰ ( ناکنوک : د

 با () «تسا ناخ زیگنچ نب یاتنج نی ناکیتام رسپ یو - «درادن
 «تسا ناخ زْکنچ نب یاتفج مش وسپ _ت یادت رادان : ج «رادناب

 تست رييصت

 ۱ ۰ چپ. . «یاتس : 1 (۱4) زنا و جا یا (توکن : (۱۲)

 ۹ :«یادابوس : ۲ ص هشولپ عبط ٌراوتلا عماج « درادن د «یاتنس



 ۳ ان تیم عن

 ۳۳۹ وا عضو وناب سولج و وا لاوحا و یوت رکذ

 نوچ و «۲)یدوفن تعجارم دوصقم یب یدیسر وا تمدخت سک ره و
 تکرح رد وا حارتقا و اعدتسا بسح رب وتاب)تسشنب یناخم ناخ كوک

 ففوت اجنا ۸ دش رهاظ ناخ كويک ()تلاح دیسر ()قاقالاب نوچ دما
 رب تنیاخ را و هلندی راهش ناگداز هانهفاب بناوج و

 هو دش دهاوخ تبثم نااق وکنم رکذ رد نآ نا حرش و درک رّرتم نااق وکس

 اشان و شیع راکب رارف رب و دمآ شیوخ یودراب و تسگ زاب اجنا زا
 و ابرقا زا تقو یاضتقا بسح رب رکشل بیترت تقوب و دوب لوغشم

 نیس و ثالث هنس روهش رد نوچ ات داتسرفی اهرکشل ارما و باسنا

 وکنم تمدخ ارا)قاترس دومرف گید یاتلیروق نااق وکنم (٩ةیامتس و

 ۱. نیسرن ۲ قاترس زونه دوب یراصن بهذم دأقتم 6 یاترس و داتسرف نا نااق

 0 . هنس روهش رد دش عفاو ا)ریزگان تلاح و دیسر رد قح نامرف هک دوب

 یقلت مارکا و زازعأب اروا دروم دیسر نآاق وکنم تمدخم ("نوچ قاترس و

 لام نادنچ اب و دینادرگ صوصخ انکا و انبا زا فطاوع عاونأب و دومرف
 و یودرأب زونه دینادرگزاب اروا دشاب یاشداپ نانچ ییال هک تصث و

 :6:« دش ناور دوخ ردپ بقع رب زین وا دیسر *)  معضوب نوچ تیسران
 دومرف وا ناردارب و نیتاوخ بناج تلاتسا و داتسرف ارناریما نااف وکنم

 ذیفنت تسا وتاب نیتاوخ رتگرزب هک نوتاخ (نیینارب هک دنار تراشا و
 دگرزب كنادچ دنکی تیبرت ار)یجمالوا قاترس رسپ و دنکی ماکحا

 هتشذگ زین 0 ۱) یگالرا دز هتساوخن اضف نوچ دن زدپ ماتم ماق و دوش

 ۲۰ «لاس نیه دش

 از زنا وه هدوزفا ۱ () «درادن ارلصف نی ِ ابا زا د ()

 هخ لاعتسا گرم و تافو ینعع «تلاح» هلک رّرکم باتک نیا رد ( تافو ینعی (8)
 وتاب نارسپ زا قاترس -- « قایرس : چ ب (۷ 2 « تسا

 ؛ ضأیب نودب ءج « بارد نقاب «وتاب تافو ینعب 0
 ۰ نیارپ : ۷۹۳ ؛ ضایب نودب چ با رد ضایب (۱) ( ۰ ب رد طف ()

 « غالوا : 3 ؛ یعالوا : ] « یعالوا : 110 « نیمشارب :  ( نشارب :ب ؛ بب

 سا 4





۳ 

 تن

 ات ی ی ی اد

۳ 

۷۳۳۹ 

 نت تار با ون

۳ 

 اگلو یعی لیتیا

 (تسا ظوفحم سیراپ یلم ءهناضاتک
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 ؛ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۳

 ۳ هم 0 ِِ تبترب ۳ ِِ (۱)رایکرب

 9 یاهت یایاقب زا دوب وا و نآ و تسشنب
 رییس

 ار تمام نآ ریغ و ۳ سکم و راغلب نوچ رگید دالب و سور و " ساو

 (0 لیتبا دودح رد هک شبوخ م دز ی قو وتاب و ۲۱ درک صلختس و لس *
 رب وا کح و دنن وی یارس ارنا هک داهن انب یرهش و دومرف ماقم تشاد

 ناه هن لیام تم او نید چت دوب یاثداب وا و دوب ذفان كلام ساق

 دوبن نایدا و للم زا مادک چه بصعتم و تسناد ی یانش نادزی هویش

 كولم نکم ان رایث اروا یاخ و دوج و هن یباسح اروا شهد و ششخم

 یدیسر وا تمدخن سک ره ناشيا ریغ و قافا نانیشن فرط و فارطا ۰

 دارا رد هنازخ كن ازا شیپ یدوب ژاگزور رتنیاخذ هک اهشکشیپ و

 و لیلقب و ("یدرک شخ سلجم نارضاح و ناملسم و لوفم رب ارتمام

 یدندروا وا تمدخم اهعاتم عاونا بن اوج زا راجت و یدوفن تانعلا نآ ریثک

 یدادب تفعاضم نآ یاهب هراب دنچ ارکی تهق و یدندتسب یدوب هچره
 یدومرف خیلرب و تارب دالب زا نآ ریغ و ماش و مور نیطالس رب و ۶

 تغل رد ءاخ و فاق کاریز) تسا لاقوب زا ید 5 1 هک هدوب «لخوب» یاتگناهج

 سپ هدوب هدون *اخن لصو تباثک رد ارواو بتاک و (دنوشیم بلق رگیدکیب اّماد لوغم

 بیرف لیخ لاتحا نیاو «دنا هتشون و نناوخ < لعک» ارنآ وام خاسن نا زا

 :۱0) هدرفت :ج )  دراد جرد طقف ارواو نيا 4  «تسا باوصب
 ترک ۱۳ « ناتنس : ۰ «یاقنیس : د « نافیس ج (ناهتس بم هما

 ۹ ( گرب :1 (۸) ( توکنس :د تکی :ج

 اک یکذم ۶+۱ صرد اقباس یشوت نارس مان ت « راجنرب :ج «راکرب 1 60

 « نالآ :هدج )۳( نا نارگنچ نب نااق یاتکوا ینعی () « دوش احادب عوجر

 ینعی 0۱ « درادن د ؛ سلم :۰ «وکشم :ج () (نورا :ج « سا :۱ ۵)

 رد توقای و دزیریم رزخ رحم رد هک تسا اگلّو فورعمره لیتیا 0 «وتاپ
 «لیا :ج «لسا :ب «لنیا :د «لتیا :« - « دمانیم لا ارنآ نادلبلا مم
 «یدندرک ::1 ) « لسا 1



 ۳۱ وا نارسپ و نوناخ شیلغ لوغا لاوحا رکذ

 و دوب دهاوخ دیاع ایشب نآ دیاوع رثکا نآاف )وکنم تیناخ راک ریرتن

 و بدوم راگزور براجت زا و دنتسبرگن ی کدوک و رطب رظنب نوچ

 فوخ زا قادف و دنتشاد رارصا دوخ هشي دنا رب دندوب هتفگن برج

 تقفاوم تفلاخ هشیدنا رب مامان یاهشیدنا و ماجرفان یاپنخ تارداب

 [ 009 دن دیسر ی نایجلیا یاتلیروق راک لاجتتساب بناوج زا كنادنچ و تشاد

 ( تخاسی یار تفلاخ درب رد و هندی و ی یأت 4 یاوتب ناشیا

 اردوخ تقو ییلصم زا و () یخادنا ی یوه هعقر رب اریار نیک

 رد هک ناگداز هاشداب زا دیسرب یا رمالا ةبقاع ان )"تشادی نیک

 و هجاوخ بقع بازو شخ ناور ۳ دندوب عج ترضح ٩( تمدخ

 ؛. و دور ناهج هاشداپ سولج رکذ رد ن نا حرش كنانچ شیاغ وزا دعب

 رد التع لقع هک ینیب نتشیوخ و گشیدنا هانوک زا دیسر یئاجم راک
 ؛رذعتم نآ زا جی و ات نادرگرس رکف نآ )بالخ

 وا عضوب وتاب سولج و وا لاوحا و "یشوت رکذ
 تمدخم ۱ یثات نالف دودح دوب ۲ رگ سس [ هک ] یثوت نوچ

 ۱۰ (")وا نارسپ و دیسر رد دوعوم تلهح تگ زاب اجنا زا و دما ناخ رگنچ
 و ")هکرب و ۲۳ تّرکت و "۲نافبیش و وئاب و ۲۳)ودره ٩و ۳ لب

 :ج ۵ « دنتخادنا یم ج0 «دنتخاس یم :ج ()  «اک كنوم :۰ ()
 «وقاب 7 د «وغاب : :«ج «وغاب : نت «درادت ار هک :نب ,ا د ()  (دننشادیم

 :ج «بالح :با «شیاغ لوخا :»۰ «شیاغ لغوا : ج « شفاغ :د 0
 روکذم یجوج اب یچوچ ظفلب اج هه عراولا عماج رد یئوت (۲  «تلاح:د «تالح
 تسا بااوص نی و ج ف اذک (۱) ۰ زر ز :دنیازفا یم د جبآ (۱)) « تسا

 4 ضایب نودب د «تسا یضایب «یشات ن نال» یا و 4 صب دیک عوجر

 0۰۱ یف اذک()  یلوا : هدوزفا ۰ 0 1 هدوزفا ج گه هدوزفا د 1 0

 و لاووب یراوتلا عماج رد یثوت رسپ نيا مان - « لحم هب :د « مک :بب «  لب :ج
 تم لصا دیوگ هشولب ویسم و «(۱۳۳ 4٩۰ ص هشولب عبط) تسا روطسم لاقوب
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 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۳۰

 دندوب یتیم دون یأرب یبص یور زا نارسپ دوبن یاج ناشیا لفع تل

 «دعتسم ارباوص لها ) عدر یوه قفو رب رج
 و یخ

 ناییصلا دز ۳ ءاستلا یار ۰ ایع هال وذ زجج» نیش

 نانع > ریفپ ۱ : شیما فا هم هاش

 (9رگید یناخم هک دنداتسرفی (0وتاب كيدزنب ناییطبا ()ینعم نيا اب و «

 دون مهاوخن اضغا تنفاوم نادب تقو مچ و مرادن اضر
 ص مم صرص يص او 9 مر ۳

 تاناصم و تقفاوم و دوب ()وسیپ راهظتساب اهماغیپ نب ۱ عاونا لاسرا و

 دنداتسرفیم جاصن وتاب و یکی قفشم ناشیوخ ِ زا تاّرکب و و ۰
 ص ۳

 ۱ و اقا تمام من ید رایت دما دیاب رضاح یاتلیروقب را هک

 گن دادن او ناییبا وتاب بناج نه دننک تروشم و جاگنک دنشاب عمه

 (یناحم - : هد ب7 عدرب ۲ |« عدرب :* ج 0) ( شقاغ : د « شعاغ :1)
 نارگیذ ءاع ۰ ۰ (ناّکید ها۳ ی ( تسا شخاف ظلع نآ و «وقا :۱ 1 (۵)

 :ج ۱ (گید ءاجم : د «رگید یباحم :ج

 ام 5 قوت رعد کم نهان کی یایقرس نما (وس

 9 ع رکپ یا و دینان اریگرزب ردارب (اق) اع۱ ۸ نکاح ۲ 6و

 مان ینعب دوش لاعتسا (عوبج هاگره یا و اقا و «(خالگنس رصتخ) دنیوگ اركچوک

 و ناردارب و كچوک و هگرزب زا ناگدازهاش عومجم ینهی تسا یتتطلس هداوناخ *اضعا
 یاکوسب لاح حرش رد ریزو نیدلا دیشر « مربغ و ناگدازع و ماعا و ناکداز زرقا

 یا و اقا و دوب لوغم ماوقا زا یرایسب هاشداپ وا و» : دیوگ ناخ زیگنچ ردپ رداهب
 مس ۵ ص ۲ ج نیزرب عبط 2راوتلا عماج) « عیاتم و عیطم هلج ناگدازع و ماعا ینعب

 ۳ 5 تباف ورم هک ارقوفح و دنسرفیم _دراخ كن هاب ناخ زیکدج هک یاخیپ رد

 دنیوگ را مدرک كالم اریب و مک ادوخ یاقآ وت تهج نم ود دیرگ دکیم یروآ
 كب دنناشیا درب نم یا ی وجیات و ذوب نم یاقا هک کیب هنج دنتنک ناثبا

 ۱۳ نم يا هک دیفرکب ارلیرفط» - ((۳۲۰ صاضبا) «تسنیا نم نزاوا کیف
 ۰۳ ص اضیا) «ماهتنک ینیا ارت یتعم ناب و ینم دادجا و ای۱ ءاگرد "دنپ وت



 توت نا تا و یی نا کس یر نو شه ات تب شست ۹ 2 ۷

 ۳۹۳و و ۳ ۹

 یا وتو و تا

 - سا

 نا

 تو ام

 ۲۱ هوا نارسپ و نوناخ شیاغ لوغا لاوحا رکذ

 زا و ؛*) دسیونی غیلرب و ) دهدیم تیشق رارق رب ماصم و رومآ خاوس
 یاهودراب یور كيره یاكیروق دادعتسا تیزع رب ناگداز هاشداپ این

 زا و تفرب ("وقان و هجاوخ (*)تمدخ اب زین )روم و دنداهن دوخ

 زاب طخ زا اروا درک مالعا وکنم كرابم سولج رب ناگداز هاشداپ قافتا

 « هک ()نآ دصف و دندزک تساوخزاب ندون تقفاوم موق نآ اب و نداد

 دانگ یبدا ی تسش زا ارردغ ریت و دنزاس ینیک ناف وکنم رم تس رب
 تاود و نیشنه لابقا و دوب راب و تشپ ۵ و رادیب تخم نوچ دنهد

 نیالخ مه ی نیرف ةوالا ترک و هوای تن یراب ققف ي دعای
 قیاضم و نماکم زا دنتفای ربخ تعامج نآ هک یتقوب ات نیعم و رصان

 ۱۰ هک یبلصم رارق رب و دنتشاد هاگن نوردنا رد هشیدنا نآ دوب هتشذگ
 تلماعم زا زج دوبن یراک تدایز دنچ ره دندرکی هتخاس و شیپ

 نایملیا رتاون و راصما و یحاون رب همدنم رد تاهوجو قالطا و راجت اب
 یتشاد تولخ ناماق اب ")شیاغ دوخ تاقوا رتشیب و راوهان نالصح و

 اروقان و هجاوخ و «لاغتثا تعامج نآ تافارخ و تالایخ لاعتاب و
 اد و «ٌکاح هس ماقم كي رد و دش ترضح ود ردام فالخ رب ادج ادج

 رباکا و دندرکی اهداوس دارم قفو رب ناگداز هاشداپ رگید بناوج زا

 0 شیاغ روما و «تخاسی یّلعت یسکر هب یوه قفو رب یحاون فراعم و

 1 ناشیوخ اب تبذاجم و رگیدکی اب تفلاخ ببس وا نارسپ و

 و درک )یزحن باوص 7 زا رییادت و ارا و دش نوریب طبض
 ِ وا تعیصن و نخ" نوچ و دش دش نادرگرس و زجاع راک رد (۱) یاقنیج

 « نیئون روم : :ج 0 1 سوت یم یک اب () ( دنهدیم وه )۱(

 «درادن «وغاب :د «وعاب : :ب (۵ « دزنب و تمدخم ینعی 3

 / شاه 9 6 نا زد :ج ؛ شعاع ۱ شا :د 0 دن ک دا : ب (۱)

 هو ِت )۱ ؛شاع :۲ «شناغ :د ۵  یوغاب :«د جب 0
 : اوت ند « یاتسح :۱ (۱) « درادن مافم اب يمنماتج نادنج یرحت

 « یاهبح : ج « یاقضح



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۱۸

 و )دنادش زا نیت .وتم ()وقان و هجاوخ ,دنان زاب ناشيا تمدخ

 هک یتانایذه داهی کللف رب مدق تبترم تعفر زا کكتا تقو رد () قادق

 . تلاهج طرف و تفامح تیاغ زا و تناری نافز رب دشاب وا لاثما دح هن

 او کف رد تلاقف هیامرم و تیشح, .هدام هک یاهیخن

 تبون دنجب و یروجنر تلعب دابهنب رس و درک نینک یاپ هدوب رعشتسم *

 نارسپ و شیاغ لوغا و دادن ارف نت ۸ دنداتسرفی زاب نایچیا رگید

 وقان و هجاوخ و «دنتفرگ وا كلرت ایلاح دندشن یفار وا نتفرب زین
 شیپ )۲ تخاسن ماتم زور ود كي زا تدایز دندیسر (0 انا هک امدعب

 ۳ اتلاقا بیک نا بیس هترب رکید ناکداز هاشداپ كتاب زا

 رد شیوخ ماقم ماق ارنیون ()رومت و دندون تعجارم دوب هداهن تعجرب ۱
 ۲ ی تشاذگب تمدخ

 لداع هاشداپ سولج رب ناگداز هاشداپ نوچ و دهد طخ لاونم و بجوم

 ۲ هاشداپ و «دادب طخ زین (۷روجت نآ قفو رب دندش یتبطنم نآاق وکنم

 ۱ دنتشاذگب ناشیا هضبق رد ارکح رارق رب ۱ ارنارسپ بناج تاعارم ناگداز هم
 ۳ هک دندابیرف ناغیا كيدزتب یجنا و ٩ دشاب یادلبروق ۳ كنادچ ۰

 تامظعم ددصب و تسدوب داتععا لح نونکا ۳ مدق دهع زا (۳)یاقنیج

 نییم تساریاعن قح هک یزرس و دوش نيعم ناخ هک یتفوب ات اهراک
| 

 «قاقاا رد دندش وتاب تمدخ هجوتم ینعب ) 7 ییعاب :ب ()

 « شقاغ : د (9) « قادق : دیازفایم د د جبآ 9 « قادع : ب (۲)

 ۱:2۷ رد وتاب. تمدت می 0 (وعاپ :۰ ه«وغاب :دج وفا :ب 0

 1 ۱ )) « روم ::ج ( رویم زن « زومست 1 () « دننخاسن ینعی ())

 ۲ لس :ج )۱ «روق :هج « روپس (روجمت :1 (۱۱) « ناهاشداپ

 3۷ رد هک وتاب و ناکداز هاشداپ قمی ٩ رد هکنانچ :۰ «كیادح :۱ (0)
 لوغا هضبق رد ارتکلم فاربکح هشن دقعنم یاتلیروق ات 3 نش عمتج

 از :ب..«یامنج :۱ (۱0) : دیدن فا تا ها ناز ء شیاغ
 ج ( یافسح :د

 ۱ ۰۳ ی ره ترک تاتو سد تب یا ای ۳



 ۲1۷ هوا نارسپ و نوناخ شیاغ لوغا لاوحا رکذ

 نایمبا هعفاو زوس نیکسن زا دهب و : فک لات ييارعتو :یاهاب اب .دهاب
 زا دعب و ")درک ناور تلاح نيا مالعاب وتاب و یکیب ()یتیوقرس _ كيدزتب

 اب نان یودراب تعجارم كس كللم تابقم اب تراشتسا و ۱ ر 1 حادتقا

 رب دوب ناخ كوک مدق یودرا هک )لی () قانوق بناحم تعراسم

 ه ار وا یکیب ()یتیوقرس و «)دمآ تکرح رد "")لییا بناجم سنن لیم قفو

 وتاب و «داتسرف ("غاتفب و هماج بست و میاصن اب د تارا جوجامت مر كنانچ

 ریظنسم بوخ دیعاوب و هداد یزگ لد و ("تلاعسا لاونم نآ رب م
 و درو ِِ هک ()هتفر تراثا نا

 نوچ و دیانی مایق نآ مزاولب و دراذگن لمم تلود ناکرا اب ()شیاغ
 ۱۰ دالوا تمام و تر ماقم ")قاق رد شیوخ سفبب دنا رغال بکارم

 راک ضیونت رد و درج ما اقم تیدب ات تسا هتفر مالعا ارارما و

 قسخرا کبد اب کللام"زوما ات دور قروشم دشاب حالص هک کیب تیناخ

 ۱۴ زا زین *قادق و دنیایب زین ؟*)وقان و هجاوخ دوشن دیاع یللخ و ددرگن

 شیاغ لوغا یفعب ۱ «یندوقرس :۰ :۰ «یقوقرس :د يقيدرس + ؛پب « یبوقرس : :ج۱0)
 « قایوق : « ( یاب ب «قایوف : 100 «دندرک :* چ ج (دیدج ٌطم) بس «نوناخ

 « لا : گ (لیما : بآ )۰ « لا : 7 لا 2تا )1( «نانوق :ج

 «ینوقرس :۰ «یئوفرس :ج «یقوفرس :د 0 (نوناخ شه لا ی
 5 تا یشیربا قامنحچ نزو رب قاتغب - «قاطلغب : ج (ناض:د قانع: با

 هتخود ه 0 1 نانزو دیک دنییپ دیف رس یی اتباع ونک هتنابآ هلو

 لرطم سوماق زا تسیا هصالخ هک ندع باک) دوش نازیوا وسگ اب هتشاذگ رس رب
 "همت سیراپ هنافئایک هفحت ( یردان ِناخیدج ازریم فیلات خالگنسب موسوم یسرافب یرت
 فلات *وس (۵) ۰ 4تتسا طقاس ۱ زا اهماتب هلج نيا(0-۲) ۱۰۰ ددمیرت
 :د «ناقا۱ :ج چ (قامالا : ب (۱۲) «شقاغ :د (۱۱) درو .تزاها تاب نه

 عوجر) «درک ماقم قاقالا رد شیوخ سفنب وتاب یفعب (فبلأت ءوس (۱۲) «قامقالا

 و هجاوخ -- «وغاب :  یوعاب : 3 وغاب : :ج (وعاب :ب ۵ ((۱۳۹۸ قروب دیک
 شیاغ لوغا ناشیا ردام و دنا ناخ زبکنج نب یادکوا نب ناخ لوک نارسپ ود وفان
 دبک عوجر «یادع :ب (۱) (۲۲۸ ص هشولب عبط خر اولا عماج) تسا نوتاخ
 ۷: هیقاح ۲۰۰: نه



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۱1

 ۳ نده هزتارف ماقم نا 3 مدق هک دادن تلپع نادنچو دیسرارف د وع وم

 توطس هن 2« دشن یفاو هک اهدیما اسب یا ()یفاج كلف یزاب () بجلب
 ۱ رفع و غ تموگ تنین امت ٩ عزاو تّذَع و زکشل هن و دما عنام تلوص و

 لصاح یهیبنت هنوگ مه هنیاعم نيا لاثما و دوری نهاشم كنادنچ كنا

 (تمهن هبلغ و تسا تدایز رد زور ره صرح و هرش كلب تسین «

 تل و هن عنام نافزب هن یایرگ نیا دنب و دراد رتشیب الیتسا تعاس ره

 ؛هن عدار لوبق لقع شوگ رد اروا

 هب یدنبن نم رد لد هک ۱دیوگ یه ()نامزه ناهج
 ابوگان هسایرگ زا یثوینن دنپ ی دوخ وت

 ردنکسا دش ناج یی وزک یرهم دب ربع یئوج هچ
 اراد دش كلم ی وز هسراب اب قشع یزاب هچ

 ()هبخ نروگ بایس نیزک تعاسره وت ینیب ین
 تست ایا هو شه تا فیش یا تنش یو و شت 7 نبی ابس شوخ رپ نیا ی درا نورب اپزاب هچ

 . .وا نارسپ و ""نوتاخ ""شیاغ لوغا لاوحا رکذ : ۱) 1 0۳۳ ار )0 ه :
 و دما شیپ فسا ناقولخ و هک یتلاح ارناخ 0 ۱۰

 دتفا هئداح ارهاشداب هک تقو رهب هک تسناشیا دوهعم و .مسر كنانچ

 ۳ هک یضوب سکه هک تفر اسای و ٩دش هتسب دوش هتسب اههار

 1 « عزان :1 )٩( «دش و )۳( « قاح 9 «بجتلاوب :۰ ج ب )۱(

 ۱ تناهج : « 0 زی تر مرا ی ۳

 ۳ «شناغ : د (۱۰) «هدرپ :« د (1) ؛درادن ارتیب نیا ۱۷  هدیوگ نامز ره

 ۲ ناخزیکنج نب نااف یانکوا نب ناخ كوبک هجوز شیاغ لوغا - «درادن ارهمک نيا ۱0۱

 ۱ ؛(۲۲۸ ص هشولب عیح یر اوتلا عماج) هدوب وقان و هجاوخ وا رسپ ود ردام و

 ؛ناخ كوک زا سپ قادق و کیب یتوقرس لاوحا رکذ : (ناونع نیا یا ج (0)
 ؛درادن ارهللک ود نیا دج ٩0  .«درادن ارولو « ب (۷)



 ۲15 . .. ,ناخ سلب راد نخ زاک یی را
 رب و دنامن ()هرهب یب یکدوک كنانچ دندیناسرب پچ و تسار تسد یاهیا
 تبقاع ؛ نینیهه مالغ و هجاوخ زا دندرب هما کيوتن دارود زا هک یتعاج

 و دندرک نخ لاونم شب یاب دشن جرخ یثلث دوب دوجوم ما ز ا

 ۴ ۱ دمایب ودرا زا یزور دنا رگید رایسب تبقاع

 ه هضرع .دینک شخب تّیعر و رکشل رب ارنا تمات هک ماهتفگ ارامش هک دومرف
 رفاو یفح ینکره تون ود هک امدعب تسا تمعف یایاقب هک دننشاد

 « دوبر رد تسن ون ما دوب رضاح تعاس نآ رد سکره هک دومرف دنتفای
 زا ناهسا)زاب و دع ون اش نخ ات ییار کیا هاشم )ا زح یاب ناو

 نزل تعلخ نیمز یور و داتفیب *)شوخ تارج و تسرب ناتسمز 2

 ۱: ندیزو اول یاهداب و دیشکرب بآ یزاتب ناصغا و راجتنا و دیشوپ راهب

 نیتاوخ راسخر نوچ نیتاسب و دش شوخ رادلد یاوه نوچ وه و تفرگ
 و لدکی ناراب و دنننک تنج ۵ ناگدنرچ و ناگدنرپ و تنگ رادبآ
 دیا شیپ رد نازخ كنا زا شیپ اربرط مایا زاهتنا "وت كي ناقیفر
 دنتخاس روتسد ارتیب )نیا تفوخ و باوخ ()یب

 ۱ نسایب ماگنهب مک قرنعان » نیمسای مارا وت !رپع هدربب یا زیخ

 تیمی ماف ی بل رب مروخ اهم + ناتسوب گنرلگ خر زا مدچ اهگ

 ضاهتنا تکلم ربرس رقم زا و دیناسر 0 تکرح تیزع ناخ كوک

 ات یدومرف یدید ارییمج اب یدوب هعرزم هک یدیسر ادب و درک

 و یدنتسرب هقاف و رتف لذ زا هک یدنداد هماج و شلاب نادنچ ا,ناشیا

 : 5 نوچ دوب ییرغ دالب هجوتم تبیه و ساب طرف اب تأیه و یقتسن نیرب
 لجا دشاب هار هتنه كي غیاب شیب ات اجنا زا هک دیسر (۷دنقرس دحم

 :هد ب () درادن د ) درادنار «نآ» هلک ج() .هرهان :ب ۱ ()
 هرادن لرتلچ نیا درج یی :هبا 2۰ وب ادب( . ی

 ؛ () رکسم : د ()) ( رهج :ج ) ؛ درادن ارهلج نیا د ج ی

 ؛ قلاب یفپ :د . قبلا شب :ب قلاب شب ۱ ۵)



 « ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۱۹

 زین ()یافنیج و دش هنشاکن را ین شقتلاک وا هنیس هنحص رد شقن نآ و

 و دونی لابفا كين ن هاشیا ناسیسق و یراصن تیبرن رب دش نا تفاضا

 سور و ) ننآ و دادغب و مور و ماش راید زا دش ضیاف ,نوچ هزاوآ نیا

 تمدخ مزالم نانیزا ۵ رتشیب ابطا و دنداهن وا ترضح یور ناسیسق
 یدمح نشد ر اکنا اعیط ()یاقنیجو قادف تمزالم ببس و دندوب وا «

 تشاد لولم عبط هاشداپ نوچ و دوبن لاخ مالسلا و ما لضفا هیلع

 ضیونت ")یاقنیج و ")قادقب روما 104 نوا ید و لح تمات
 اک و هتشاذگ زاب ناشیدب داسف و حالص و ّرش و ريخ تماقت و هدرک

 هک دوبن نا فرا ایالت خو تفرک الاب وا تلود دبع رد یراصن

 دوج هزاوا ات تساوخیم ناخ كوبکو «(۱ دیوگرتدنلب ین عمج نآ اب ۰
 طارفا دح زا تدایز ششخم راک رد دوش ججار وا ردپ دوج هزاوا رب وا
 سیافن و دندوب هش عج لاع ینادا و یصاقا و راطقا زا را دومنیم

 دوب شردپ دهع رد هکر ارق نآ رب ارنا تمام ات دومرف هدروآ فیارط و
 داتنه دندوب رضاح هک ارناناگرزاب یعاج تبون كي رد دندرکی () تمق

 ناثبزا منا و دنتشون تارب كلام رب هک دما رب الاب رس شلاب رازه ۰
 اس کیس یا یخ نو سس هم تا نفس ی تیصب کیس یک تیز نا یا

 ۱ مسن زور كم كي : رد مور ات یاتخ وا یر و رم یا زا منا و دنتف رک
 ۲۳۲ دندوب هداهن سنج سنج هوک نوچ یوق و یهلقا ره عاتم و ۳

 ِ لقن مروقارف هنازخم دراد یرذعت نآ لقن و لمح هک دنتشاد هضرع تلود

 . رب هن لصاح یا و تسا تمحز نآ تظفاحم هک دومرف تسیجاونآ
 : تماجب و دندرک تمف اهزور دنک تمق تمدخ نارضاح و رکشل ۰

 ؛ سرا : ج () وام رب کو ات (امح :ج « یاقنح و « یاقنیح 1 ()

 1 اه 0 ( امح : ج نا نت ( یاقبیح :0(1)

 / ؛ یاننح :د (افح :ج ۱ اس ها « یافت 20۵ « یادیب :ب()

 : دید و « هدرک ۳۷ )۸۳ ( تمسق : ج 0 ( دیک تب 10
 نیس نيم يک

 ( تماق و: د ج ب ۱ ()
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 *ایسلا یف ام وا ضزل ف اقتت 0ینیی وا توطس

 ۳۱۳ ؛یناخ شلاب راهچ رد ناخ كوبک سولج رکذ

 )نوغامروج رسپ ۳ ! نوماریس هک یتیاکش بس س زیما ما یابکولا

 و ) دینادرگ زاب , تناها و و لالثاب دز ایه و «تفگ ناشیو زا

 ی باوج مات تنوشخم نآ روخارف دندوب هدروآ ى اردرک ذ بنای

 تزاجا زا دعب دومن یور یتغارف اهراک تاظعم و روما تایهع زا نوچ و

 ه زا و دنتشگ زاب تعجارم تیزع رب ناگداز هاشداپ تمدخ مسارم مدقل و

 اما نقک درمان و اتهرکدل نداتفشاف تیزعب ناف كویک هتنگ ی هدومرف

 و تنوشخ و تنگ رشتم الع رد وا: سولج هزاوا و .« دن لوقتت

 هی ی و تم :یرکشل ید ره رد وا )ساب سرت و ساره و فوخ

 ۱۰ یر دنص

 نیصح نصح وت تبیه وت رکشل درگب , راّزج یرکشل ون مس ون مصخ شیپ
 مر فلرف هاش زا اف وا از نایفن فرط زا كایرط

 ناهغ ردنا ةن اراکشا رب هن » نراهج رد ینشد یه منی

 ۰ دوش ناجب هک اناه ناجی هچ ء دوش ناچچ هن دبای وت مان هک

 ()مدقن مدق هک دوبن نآ لاج اروا صاوخ و نابزقم و ترضح ناکرا و
 اریتلصم ددنویپ یورش نخ رد كنا زا شیپ هک هن نآ لحم و دنرگرب

 رادفب لویخ طبارم زا مدق كيدزن و رود ناگدنیآ و دنناسر ضرع فقوب "

 نومعب زا مو یدرک 0یشیمشکت لّوا زور هک سکنا گم دنهن رتارف یربش "
 ۲. رد تسدوب وا تمدخ مزالم نوچ زاب مه دهع ز :۱ ) قادق و : یعنگزاب ٍْ

 ؛ 50« هتشگ (٩عبطنم نآ نا رب ۸ وا تعیبط تشاد یوسیع هات نوچ یباتا م اتم <

 :د «نوغامرح :ب « نوغامرج :ج()  «نومارس :ب «نوماریش : د ()
|۳۳ 

 رد ) ؛ ساب و :۰ د ج ب )٩( ۰ دندینادرگ زاب : ب (۲) « نوعاب روح 1
 ( مد :د ب « مدق :۱0۱) ؛یتْمَب ماقم بسانم لو تسا یتْبت (۲۰:) نارف 9

9 
 « عیطم : ۰ « عطتنم ؛۱ ()) « قادم : پ «ینبمشاکیت 0 ؛ مدق زا : «
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 سس كي رهب یّعت هک كولم و ارما زا و ؛درپس نوغرا ریماب ناتسودنه فرط و ۰

 ح

 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۱۳

 نآ رد منا و ددنویپ ودب رفن ود درم رشفن هد زا هداز هاشدایره فرط

 ۱ طور لرد هد زا كيزات زا و دننیشن رب بماع ۲۱ دنا .دج
 ۲ عرب دک تکرح زین یا دوخ نضب هک .دوب نا رارق و دننک حالم

 مور راک صیصخت اما دومرف ()یانکیچلبا کحم ارلیا و رکشل تمام هچرگا

 ۱  رگید یسک ات بسم (9رکب راید و لصوم و بلح و کو

 ۲۳ ۰ زا ناکاح و نیطالس ارنآ لام و ددنویبن یتلخادم نا رد

 رو

 ح سراث و نمزک و " !رول و ناورش و ناجترذا و قارع و ؛تشاد ینازرا

 . تامهم و ()دومرف هزیاپ و غیلری تقو نآ رد ()ارسک هه تشاد ناثیزا

 و «دینادرک صوصخم خیلرب و (٩ریشرس هزیاپ ارنانیا و تلاوح ناشی دب

 ۴ ررقم دوب نما وا 9 كنا ببس نیّذلا نکر ناطلس رب مور تنطلس
 ۱ موکحم ار ار!)كلم (زیق رسپ دواد و «لوزعم اروا رتگرزب ردارب و دومرف

 ۱ خیلرب ازنایجلیا و بلح و ()روکاب نیطالس و :( درک ییددو اد ح
 . ۱رنینمولا ریما و دنتفرگ زاب غیلرب زازعا زا دعب اردادغب یجلبا و « دنداد

 1 « ءاتکملبا : ب «یاکیما : ۲ ۲ 0 ی هدندو دح : و (۱)

 1 ۰ روکات :۰ کای + جب ۵ درادن د «یادک تا و نایلجلا

 1 «اریک مه: هدب(0 هر:ج0 ۳ ب «حاولب :۰ «حاولپ : ۱00
 1 (سف : ب «ریق : ۳۹ ۱۰ «درادن ارهلک نی أ د ج 0) «دومرفن و و تا

  زیق» هک دیوگ ۰۵ قرو رد و تسا هزکاب رتخد و رتخد ینعب یکرتب زیق - «ق ۰
 :د (۱-۲) ءجرگ كلم :۰ 0۱) («دوب جرگ تمام هاشداپ هک دوب فز كلم
 ۰00 ب۲ ف اذک 0 هدرکن دواد : ج ؛درک دواد رگید: د د ؛درک كي دواد

 . رد هلک نیمه یاجم شیپ راطس دنچ دنچ رد هکنیا 0 یک «روکاب : ج

 . دوریم یوق لا را ۳۳ ۳ ذ ریاس رد و تسا ثش هتشون «رکب راید» ۲ ی
 ۲ تسیچ نآ اشنم و تسا یاعتسا هج نیا لو دشاب رکب رابد هملک نيا زا دوصتم هک

 ( تمسین مولعم
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 ۳11 ۰ .یناع سلاب راهچ رف یاع لوک نیزلج رکد
 زا سکرم نااف زا زم ؛دینادرگ یوق روما رد اروا یوزاب و درکر یرقن

 و هتسج لسوت یکیب ناگرزب زا سکره و دندوب هدومن یادقا ندا هاشداپ
 نوچ و دومرفی نآ تساوخ زاب هداد هزیاپ و دندوب هتشون امتارب كلم رب

 نکنا شیپ ردرس ریوشت زاو دنتفایی تلاجت دوب ناشیا نیذاو سای جراخ

 ۰ دنداهنی كيره شیپ ردو دندتسیزاب دوب هک. سکره غیلریو هزیاپ و دنتشاد

 طخ كي سک چه و دندوب زارف رس وا نارسپ و () یکی «كلباتکر فا هک

 لثم ین رسه رد ناخ ككوبک دومن تسناوت یمن اساب فالخ رب ناثیا
 و درکی فافتتسا نازگید رب اراهاسای ناشیا تیاعر و دروآ ی ()ناشیدب
 یاهاساب نااف نیولج تقوب كنانچ هک داذ اسای و «نیرفا و ان ناشیرب
 ۱۰ اسای تفاین هار لیدبت و رییغن نآ ماکحاب و تشاد رّرتم رارف رب ارردپ

 داسف زا و :بشاب نوصم نامضقن ۷۳ ضراوع زا زین وا ردپ م اکحا و

 1 باب هاب خب اب اتو تی
 ۳۷ .مدفت زا دعب و )دنسیون اضما) دیدجتب دنهد هضرع هاشداپ

 هک دش مولعم نوچ دندرک تروشم ناهج فاکاب نآ نداتسرف و رکفل راک رد
 « عن زا و دنا هژنم تعاط زا تسا یاتخ یاصقا هک ()یزنم یاتخ ملقا زا

 اب درک دزمان دح نادب ار نیون ("ناغج و رداهب ("یاتبس هنارک رب یلیا
 « نینچ# ٩ یاکللس و (0تکنت بناجم و ؛ناوارف یفاپس و نازک یرکشل

 ۱۸ زا ات دومرف رسما و «دزمان رایسب رکشل و ()یاتکیهبا برغم فرطب و

 «اکوب قیرا و نآاق یالبوق و ناخ وکالوم و ناافوکنم ردام یکیب یتبوقرس ینعی ()
 دنسیونن اضما :ج «دنسیون نا ءاضما:۰ 9-6 وا نارسپ و قوفرسب :د ()

 یزنم > هوراین 3 یرقم یا ۰ «یرنم : ج ( رحم یون 2 فا قرن

 "۲ «یادنس :ه ج ب )8( ۱۸۱ صب دیک عوجر « یبونج نیچ زا تسا ترابع

 «تکت :۲() «درادن د یانغیج :ج «نافح :ب () «درادن د «یاتس

 «درادن د «اکتلس :ب «یاکلس :۱ ؛دزادن د (بکش :» ؟توکم : ج

 ی درادن د « نایملیا :ج (یاکیلا : ب «یاتک تملا یا «یانکیلبا :1 ()



 ؛ینیوج یاهگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۱

 و دنتفرک شیپ ()نیکتوا هسارجام لا دنداپن زا رو صقق و كم

 سفت 6 روت یر زد اریسک بناجا زا و دوب

 ۱ دندیناسر ماماب م نا نوچ هن رسیم عوزش نخ نآ رد اریک و وب

 ۰ ْرکید یاهراک طن نیرب و دندرک ما راک اسای عجب اروا یارما زا ۵ یمج ه

 ۳ دو را دما ی ارضا نافز رب نآ ثحم هک تاظعم ز ا

 ارتقا هرز زا ماقم ماق و درک تلحر نااق زا لبعل كيدزن قدم زین

 ككوبک نوچ درک ین یفاخادم دوب یلص دنزرف هک ()وسیپ و دوب ) لوغا
 هداون رسپ دوجو اب هک دومرف د وب مامت یتافاصم و یتفداصم وا اب ارناخ

 ار()"لوغا ارق ()یاتفج ()و نااق) ةايح لاح رد و «دشاب ثراو [*)منرگچ ۰

 ٩٩ وسیپ رب یاتغفج نا (0) وا ۷ دندوب هدرک (۰)یاتفج ككلم دزمان)

 ینعب 02 رد: هدوزفا دیدج طنم ب () ه«درادن دج  یکیوا : ب ()

 و

 منجمد ۳ و 0 فور بد وخرس

 مک ره «درادن د , ؛ردارپ ود ره : ج ب سي ناخ زیکنچ نب یشوت نب ودره

 ۲« .قفاک ۸ تسا طفام ازا اهماج هلج نیا 8-*) . «یعجو : عن
 10 «درادن اب رف 0بار درادن ارهلج لصا 1 بی (وس : ج هوش

 :ب هوست : ۱ نیمه نیه ی د قف اذک 0) «درادن ارهلک نیا :ج

 تسا د هنحن باوص و تساطخ نیقی و عطق روطب هعبرا جن نیا و ؛ویس : ج اوسی

 1 رد جراوثلا عماج جرص و رگید عضوم رد بانک نبه عرص نرو « لوغا رق» ینعی
 ناخ زیکنچ هک یتلاح رد یاتفج دگرزب رسپ ناکیتام هکنا زادعب هک تس | نیا عضوم نیدنچ

 ناخ زیگنچ دش هتفک دندز یوب هعلق زا هک یریت هطساوپ تشاد لاغتشا نایماب زنا

 (]وغا ارق «ارق ) رکالوه ارق ناکیتامرسپ اردعع تبالو یاتنج دوخ و ناأق یاتکوا و
 یقفاوم هطساوب دیسر تنطلس تضتب ناخ هوبک نوچ و «دنداد دشاب یاتفچ هداون هک
 2 اتنج سولا هاشداپ رک الوه ارق یاجم اروسیپ دوب یاتغج رگید رسپ وسیب اب اریو هک
 وکنب یاشداب هکنا زا دعب و « دشاب ثراو لوس هداون رسپ راز اپ تفگ و دنا

 ۳ اف ازوسپ هند ررذم یاتفج سولا قاشداپ-اررک الزم ارق ایناث :دیبو ناف
 :د یر «(۱۷5 ص هشولپ عبط جراوتا عماج و ۲6 قروب دیک عوجر) دنتشکب

 اب : دنا ِ و باوصلا وه و د یف انک ۸  ءدزمان یانغج هاگیاجم
 ۱ : ۲ ) رد طقف (۱۷) « نیربانب : : دیازفای دی دچ طخم

 موسی :۰ هوس هوس : ج

 ح
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 ۹ ؛یناخ شااب راهچ رد ناخ كوبک سولج رکذ

 نآ لا ولالت و قیرب تّرع زا هک زیر دیراورم بایت تانب و نینب و
 دندرک )رام تریغ زا ()راثتنا ماگنه زا .شیپ هک دنتسوخیم لابل مجا

 58« رد برط مدق و دندیزای وط جادقاب تزشع برش رد و دندوب تیشوپ

 فلغا عامتساب از شک یناوغ رعایمما ارمثچ و دتنداهج انا نادیم

 ۰ « ع دوب دنجرا (ینامداش و تاذل رتاوت نا هرخ فو دن

 دینکر خاب طف نیرب زور نآ رای فلز تسد رد و هداب راخ رس رد

 سوژک ()ت تاطاعب قنش ات ماب زا و یقلف ات ماش زا زور تنه ات قسن نیرب و

 يا دنآ شوخ نگر یرپ ()تاناعم و مادم
 قایتشآ تای | راتوالا لا 3 ۹ یحوت نداش 2 دقت و

 ۱. و مدق نیارخ باوبا دندش غراف اهنشج راک زا نوچ ؛ دنتشاد لاغتشا

 هاب باوئا و دوقن و رهاوج سانجا و دندرک هدانگ ات 3 ثی دح

 هک یکیب "یتیوفرس دید باوص و یارب نآ متن و مع نآ یملصم و
 ۳ ناگداز هاشداب بیصن لّوا یرکد رقم دوب یاتلیروق ۳ یر

 دندوب رضاح نز و درم زا ناغ اخ ْرگنچ رگناهج هاشداپ ر ابت و لسن زا

 ۲۶۱ نتسرش زا دوب ناشیا و دندادب

 و رازه ی ناموت ءارما و نانیون بیترتب و « نینجه عیضر و سم و عیضو

 و كولم و تیطالس و اركيره راصنا و ناوعا و رامثب ")ارهد و دص

 ناک نم انیاک و «لاونم نیرب ارناشیا ناقلعتم و لاعا بابرا و باتک

 روخارف کكيره كلب دنتشاذگن بیصن یب دندوب رضاح هک | تگیک گز

 ۲۰ تایهم تملصم نا تیانکزا دعب و : دنتفای لماک هرهب و لماک لفح دوخ

 درادن د «رشنمع +۰ «رشنم :۱0) « درادن د «راشتنا : ۰ (راشتسا :۱ )

 )0 نویآ (طس 3

 دنچرا هن : ه ب هداب رخ زرد دوب دنحرا هن : 1 «نش مع اد هفعث یور زا نتم و

 ( دنمرهب : ج ب ()

 ؛تیاملاطب + ۵  ج با0۵ «هداب رخ رد دوب دنچرا هب : 3 « هداب راخ رس رد دوب

 :ج «یسوقرس : تا )۳0( : تا اف + تاناغم :ج « تایاغم :۱ (۱)

 ؛ارهمد وهص و هرازه : ؛ دج ۵ ( شرقزم هه( قوق ول زی
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 ؛ ینیوج یادگناهج خیرات وا لّوا دلج ۳

 لاتم ی )هاش تمدخ رد ناگداز هاشداب دوب لامالام بارش ماج زور ك

 یاپ ورسخ شیپ ناضراع نم « هسان گناب و مشیربا زاوا رب
 بل ودره نارگشمار دندانگ « بش من ات دندروخ هداب یه

 مزع نش ناتساده نیمز یور هاشداپ نیرفآ و اثث رب دنتنگ ناتسم نوچ

 هرهچ زا یریق باقن زکیپ رون ورسخ هکرگید زور ات و دندرک هاگیاوخ
 تشاذگب دولآ نوخ ارور دارت ءابص كلزب و تشادرب فرو

 اتر لضَف ی ماللفلا یضمو « ةقاور ٌمابصلا دم اقا یتح

 افلخ مومع و نانیون و نکا هاشداپ
 ۱ س  لد دا م دندمآ هاش هاکردب ناراگ

 ۷ هاشداپ و دش هخارفا انیم دیگ ماب رب باتفا ینارون یاول نوچ و ۰

 هتخاس یاج تولخ زا ارجورخ تیزع راگماک هاشنهش و
 ی هالک هداهن رب رسب ء یهشنهاش تفبرز دیشوپ

 1 توخن یایربک و تظع یالیخ اب

 . یاپ وا سپ ناشفرد شفرد « هسارس هدرپز دسایب نامارخ

 لوخد تزاجا ماعنا و تسشنب هاج و تمثح شلاب راهچ رب هاگراب رد و ۰

 تفرگ ما ارا دوخ یاج رب سکره و دش ماع نصاوخ

 ناور نشور و ")یاب رادیب هک ۰ ناوله رب دستفرگ شیاتس

 ۱ ردن اچ تخ رس هثیه « داب وت یاپ ريز رسب رس ناهج

 دندیمارخ رد ینامداش ()داوم دوفو نوچ () یناوج تنوعر اب ایاظح و نیتاوخ

 1 دنتشاد ناشیا شیپ حار تاماج 9 ۲۰

 . منت اعاش و دززب_ اهزَو ۰ برط نم ثیح لب كیدخ ثییح
  هاسن و لاجر تمام و دنتفای مارآ لاش مسن نوچ لامش فرط رب نوچ و ۲

 :1 -) ۰ «یداب :هدجب() . ءدراد ج رد طقف ارءءاث» هللک ()
 «داوم روفو و : دیدچ طخ ب , دارم دوجو نوچ : چ ؛ داوم دوحو وچ

 3 هزمت اف رک رو نیا یون ی تب



 سبک

 ۳۰۷ ؛ یناخ شلاب راهچ رد ن ناخ ككویک سولج رکذ

 ی دندانگ ز اب شو دنتشادرب ابهالک و دندمآ عج ناگداز هاشداب

 شلاب رب کح تخن رب اروا و دنتفرگب () ودره یرگید و در

 نور و نوردنا دندوب رضاح ۷ دنتفرگ هساک و دندناشن ییاشداب

 ینداع رب و ان هاقت مان ناخ ها و دندز وناز (تیو هس هاگراب

 ه و دنتنگ اهاعد و دنکن ریبغت اروا ن دا وا نخس هک دندادب اهطخ دوخ

 دندز وناز ارباتفا تبون هس و دندما هاگراب نوریب نا تیلع ربنارراب

 نیتاوخ و نیی رد ن ناگداز هاشداپ )و تفرگ مار ]ع ریزس رب )زاب نوچ و

 رد و دنتسشن اهیسرک رب نیُن رد نوچ كي ره تفاطل تیاغ زا راس رب

 «57» یراسخر لگ یراذع هثفنب یرظنم فیرظ یرسپ شوخ ره ةاقس عضوم
 ۰ ؛«ییأفل هتسجخ ینادند "9 یدف ورس یدعج هیلاغ

 ءاسن نکا ال لاجر و تمطق تسوب دع یف ها ول ۱

 شرط دنا ل زیپ م نادهاز « دننیب ی وا هک ۱

 ی و ذیین عاونا و زیق ۳ تاساکز ور نيا دانگ رب و هتسب نایم رب رک

 مدرک ازای ام و رانا
 ۰ قاتحا ربح ین ردلا تیر م اهیتفاحمب بابحنا سصقر اذآ ۱

 هنگ گیت ارش دیک تعس زب اون اب سلم نآ لاعب ازفو هو
 ایم رد راوکوس نازکیپ باتفا ن اشویرپ تریغ رد یرتشم و هام

 هدانگ اونپ بل راودبراب ناهج ورسخ ترضح رد نایلغم و هتسشن رتسکاخ

 ۱٩ لاونم نیرب بش من ات هتسب نافز تسایس و تبیه زا رگید نارضاح و
 ( ندای. نودب د هاو سا هه (اخ ایق :ج با رزق یاب

 نب یشوت نب ودره عج ۲( « درادن ار هرقف نیا ًالصا ٌراوتلا عماج ردو 7

 چ ۵ بس پ ؛اتیوت هل : و( ۱۱۵۵ نه دیک عوجر « ناخ زیگنچ

 «()كیرک ۲ ۲۰ 65 برق ادک ۷ ادزادنار هاو ها9 نا داوک نا
 تساو «هداشک ج «داک : س (درادن ارهلک نیا * ؛ بکرک :ج

 « تاساک



 ؛ینیوج یادگناهج غخیرات زا لّوا دلج ۳
 نه سم و

 7 اب را و دندوب هدرک دعم.ناشبا تهجب هاگرخ رازه

 هدزکن نهاشم سک هک یتبعج نیچ نوچ « دزیخی برغم و قرشم رد

 ترثکز ا و دش عمتج هداتنین تعلاطم نآ لثم زین خراوت رد و دوب
 و دنان لوزن عضوم ودرا راوج رد و 7 خارف نابایب قیالخ

 «دش رذعتم لولح () عبرم *

 یاج هراوه تشد رب ") چا دنان ء یارس هدرپ و درم و هجخ سرز

 دنا فلع ار بوکرم و لومح و تفرگ ما ییالغ بورشم و لوگو
 کت تکلم دیلاقم ضیافت و تیناخ رقما دیلفن رد ناگداز هاشداپ نامتلقم

 اس دوب سره نا د ()ناتوک دندش هلکلا و ظنلا قفتم نااق دالوا ز زا

 ار)نوماریس کا درب نآ نا رب قوق و تسدرک قراشا ودب و ۱

 نادنزرف نایم زا و دوب دناوت كلمروما دلقن دعتسم درگ دادنما ّنس نوچ
 رتگرزب ردارب و دوب روهشم و فورعم طاست و ماققا و ططش و هبلغب كوک

 دنا ناتوک هدون نهاشم اّرض و اّرس و هدرک رتشیب روما باعص تسرام و

 ()یکیب و بغار كوبک بناجم نوتاخ انیکاروت و لفط ("نوماریس و لولعم

 اب ناربتعم و نانیون رتشيب و قفتم وا اب تصم نا رد وا نارسپ و ۰

 كي كلم تسد رد وا سولج و ك وَ رب یناخن قبطنم باب نیرد ناشیا

 ابو نیا اب و دوناع یئابا دشاب مر كنانچ كوبکو  دندش نابز
 تمات ")زور نآ (0ماق رلع هلع رایتخاب ر اک تبقاع ات درکی تلاوح ۸

 « جا : ۱ « جا :ج هجا :۰ د () « حرم : 1 و

 ۱به وب جی جرات عماج) تسا ناخ زیکنچ نب نااق یاتکوا مّود رسپ

 ۱ام کت نااق یاتکوا دعبلو « تسا ناأق یاتکوا ۱

 قاب شدوخ هداون هک ارنوماریش یو رسپ یانکوا اذط دنان ردپ تای رد م وا
 6 نوماریش : د - ۰0۱۳۳ ۰۱۳۵ 41 ص , ایا مصر اوت عماج) دینادرگش یوخ دمیلو

 یکیب یتوقرس ینعی () «نومارس : ب « نوماریش :د (0) «نومآرهس : پ

 نیا دج تا یی مک هیقا ۰ ۰4 صب دیک عوجر « نآاف کنم ردام

 ۳ هش تبعم هک یزور,: دیدج طخم ب (۸) (نااماف : ج « درادن ارهللک



 8 «یناخ شلاب راهچ رد ناخ كویک سولج رکذ

 و لگید دانحا و نارسپ ناگداون و ")هقوبنسی و ")رادیاب و ()یروب و

 دوخ رتگرزب ردارب دماین دوخ سفبب وتاب نوچ رافلب و نیستس زا
 ار)رومتاقل و (0رایکرب و و و ")نابیش رتدرخ ناردارب و )ودره

 رد دنتشاد یناج رهب قلعت هک رورس یارما و ربتعم نانیون و « داتسرنب

 ه لاعا نابوصنم و ارما یاتخ فرط زا و ؛«دندمایب ناگداز هاشداپ تمدخ

 ناگرزب وا تقفاوم رد و كب دوعسم ریما ن اتسکرت و رهثل هازو ۷ او

 قارع و ناسارخ ناربتعم و ریهاشم نوغرا ريما تبحاصم رد و « دودح نآ

 تاطل- و نیدلا نکر ناطلس مور زا و «ناورش و ناجرذا و رول و

 «بلح تحاص ردارب بلح زا و ").دواد ود ره ناتسجرک زا و (٩وکا

 ۱۰ یضاق دادغب مالَسلا راد زا و لول نیذلا ردب ناطلس ییمبا لصوم زا و

 نامرک زا و «گنرف نایب و .مور زرا ناطلس و «نیذلا رخف ةاضقلا

 نیدلا باهش ناتسبف نایشنح تولا نیدلا ءالع زا و « نیمه سراف و

 قرضح نانج قیال هک لح نادنچ اب یلیره تعاج ناو ؛نیذلا سکث و

 ا* ود برف هک دوب لسر و نایچیا نادنچ رگید فارطا زا و دندمایب دشاب

 عماج « تسا روکذم 4 ارق ردار "و ناخ زیکنچ نب یاتفج نب ناکیتام زسپ
 یر 9 (یرو + "د ج ب - ۱1۳-۱1 ص هشولب عبط س

 (رادناب : ۲ ص ؛ ضیا یراوتلا 0 و

 یو مان و تسا لوغا ارق ردارب و یاتفج نب ناکینام رگید رسپ «رادىاب : د

 ره 1 ( تسا نیسر عبط اوتوسیب ۱-۱۷۲ 1۱ ص هشولپ ِ عماج رد

 «هفوسیم با: اقوتست : ۱6۰۵ قرو ید ( هفته 1 # قرو رد 1 هفویس : ایا

 رکذ و تسا یثوت لّوا رسپ مان ؛اقوبسب :۰ «  هقوسی:د ٩ هقوس :ج
 تسوه نیا () « دوش اجنادب عوجر یک ۱۹ بکی ص رد یون نارسپ

 ( نایسرب :ج «نایس :ب «ناییس:۱ -- دش ,رزکذم ناقبیش ظفلب ۱4۶ ص رد هک
 «رامکرب :ج ۱  «درادن ارهلک نيا د «اکرب ::0)  .درادن ارهلک نياد
 :ج ( روپساش 1 «رومیتاخت :ه د ار « راکرب :د (اکرب س

 «دوادره :۱۰) هروکات ۶ ٍ «روکاپ : د 3 - 408 با ق اذک) « رومتناخت

 ؛:نیلا هالع بناج زا ی 7 ۰ «نور:د ی بي (۱) سس 6و ۵



 ح «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج رگ

 نروچ و «تسجین یتبذاجم و تسویبین یتلخادم كلم راک رد ار تداع

 راضسا و نانیون و ناگداز هاشداپ یاءدتساب مع ینادا و یصاقاب نایب
 یا ناطوا و نکاسم زا سکره دوب هش ناور باتک و كولم و نیطالس

 مر مه ة راهب مایا مودق زا راگزور نوچ و « دندمآ تکرح رد ارنامرف

 ()دورو زا نیمز و دیشکی مرا ناتسب رد ن نایسن ملق و داهنی مجنا قرف رب

 سف  تشاد هک رب ار الک ناولا زا نیحایر دادما ذوفو و تدرورف

 اضعا هلمج نسوس زا و ناهد نت همه هفوکش زا میدب لضف رکشب حییر

 .  شوخ نالبلب و هتخاب اهیزاب یتشع ناگتخاف اب تافّرطم و دوب هتخاس نابز
 هک هتخاس لزغ نیا اوه رد كواکچ اب اون

 فز نورب ارصصب هبخ هک دنک بجاو ۰ تسدز نورب ارعصب هجخ راهب لیخ ۰

 0 تفج لک هاگرعم ات هاگماش زو * یروخ ی هاگتبشب ات دادماب زا

 ح دندیسر رد دوخ مثح و رکثل و مدخ و لبخ اب كيره ناگداز هاشداپ

 ۰ تنتفاوم زا ۳ شک هیچ نادوب هریخ ناشیا برا ات یدا مثچ

 1 اد هقج ندع و یتبها اب وا ناینزرف و ییب ۲" یتیوقرس هزهت کلیره

 (8 ناتوک قرشم فرط ز ۱
 ناگداز مع و ماعا و ()یانیلبا و نادنزرف و "نیکتوا و دوخ دالوا اب

 )وسیپ و ""ارق یاتغج یودرا زا و « دنشابی مد دوع نآ رد کر گید فی
 ال دن, او اجر 0 ۲ 0

 ٩ هک تسا یکم ۰ )0 « هاگنابشب :هدج ()  هرف:ج «درو :3۱0)

 1 :۰ ( قوفزس : د « یدیوقرس : ب 0 هناوخ ودره «یفوقرس» ِ < قیوفرس»

 ۱ یالبیوق و نااق وکنم ردام و ناخ یولوت "هچوز یو - « یوقرص + ج « یثوقرس

 1 : ب (0) 4 نابوک : ب () هما کفن وب قدر ا و ناخ رکالوه و نااق

 :ج «یادجنوا : ۰ ما یالبا : ۱ 0 ۱6۵ سی دیک ور یکتا

 رک ذلا باس لوغا ارف نام # ۱4۵ صب دیک عوجر - «اطخ زا :د «یاتخلا
 مان و تسا ناخ زیگنج نب ۳ (۱۹۸ صب دینک عوجر « تسا

 وسیپ ۶۷۶ : و هشولب # خراوتا ۳ رو ی هش هدرب وکنم وسپ ۱۲ قرو رد وا
 ؛ روشپ : 7 «وسیپ : ۵ (وس : ی « عضاولا بلغا ق وسیت : 3 تب ۸ اکنوف

 1 0 ی
۳ ۲ 

3 

13 
۰3 

 ی



 ۰ ؛ نوتاخ هیطاف رکذ

 و للمأت و درگن یناعم نیرد تریصب رونب هک رایشه دنمدرخ درم رب و
 تدیکم یاراصق و عادخ تبقاع هک دنان نیشوپ دراد بجاو ارنا قنأت
 نآ یاراصق و تسا مومذم دشاب دلوتم تلحن داسف و تلْخد ثبخزا هک
 نم ذیعسلا و درگ رابتعا یرگیدب هک دوب دناون سک نآ تضک# و موش

 ۱ هوس ظعنا
 8 00 بقاوعلا یف اورظنی مل کل و ء هل بلا بمب ام وملع و و

 ؛تاعیطخا ططخ یلا ٌلصقلا و تاماقلا نه لاتما نع ما انافاع

 ,یلاخ شلاب راهچ رد ناخ كوبک سولج رکذ
 تمل زا و درو تشاوط عادو ار تایح (۱ ییعد ی رد ن او

 ۱۰ تعجارم من ی بک راضخاب ن اییبا دون تر و

 و کلبس تقباسم نانع را ای تا لاذتما قفو

 جدا اما ک دعا فرو نوش

 لزان میدم یاضف عفترم ترجاپم و تنیابم با و ددرگ عفدنم ترواج

 »۰ لاضو لالو زا ءمرعقب قارف ةیداب نان هک هان ین نان  ع
 نیزا نوچ ؛ دننک لعفکم رگیدکی لامج اردید رسپ و ردپ و دنوش باریس

 بجاو لیجت تدایز تکرح رد دنداد مالعا اركویک نامرد ی هثداح ربخ

 او گهر 6 لییاب ات تشاذگن نیمز ارغ ار وا هعقاو زوس و تشاد
 ردپ یودرا هجوتم و د یاتم () نکتوا یا هزاوآ بدس زیپ انا

 سان ناز رد مو هاب اطا وآ لرصوب و تیک

 و دوب ضّونم نوتاخ انِکاروت شراب ۳ روما رارق رب و «دومرف

 و تسد رد مماصم ماربا و ضقن و دفع و لح

 ؛یکوا :1/) لس :د لیلا :ج۱ لساب :ب 6)  «توعد :۰ ۵)
 (نکت ۰



 ۱ ؛ ینیوج یادگناهج ران زا لّوا دلج ۳

 ()ارهجاوخ هک درک مهتم تمهت نیمه ارهریش ()لیبا هجاوخ یلع دش ناور
 ناب وب لاب ود برف و داتفا دیف و "دنب رد زین هريش دنک ی رج

 . نوچ ۸ دم سویا رو یفاگدنز تّدل زا هلثم و هبلاطم عاونا زا و
 اتیلا تدر انتعاضب هذه تابوقع نيا هک تسنادب تقیقح و تخانش زاب
 ۳ ۱ رد یر گرم رب نیو لد تسا»

 نادنزرف و نانز و دنتخادنا با رد زین ار و رارقا هد رک اب گن

 ( دنداد ضزرع ریثش رب ارو 7

 7 دناوخترب وا روشنم زین ناهج « دنامن ردیا دوخ و تشکب اراین

 . و دش رزقم نااق )وکنم رب یناخ دعس علاط و یرابب نوچ لاس نآ رد
 . رهجاوخ كنا تقوب دوب ثناشن ٩( غیلاب شیب دحرس رب ار()یانوکیرب ۱

 یصخش و دندانسرف بلطب یچلبا دوب وا صاوخ زا هک ارهجاوخ یلع دندروایب

 تار و بج زا ۷ تا وا دوب هداد تبسن نخس نیدب مه اروا رگید

 و نانز و دش ورف نا ۵ و 3 و یاضعا هه كنانچ دندزی

 سکی دنسپم «ع دندش زار تل و دنداتفا را نخ رد یا نادنزرف

 )زن كوف و اتکوا ٌكادب هک دادی زاوآ اضف فتاه و ؛یدنسیا دوخ 1 1

 هتشک دوخ ی یراقت اب ۷ هتشر د وخ تسناینرپ رگا

 و تلتف و تلتق مالسلا و ةولصلا لضفا هبیلع نیلسرلا دیس قدص دق و
 لیف امدق و كلتا لتقبس

 لب لس ۸ "اظ ام و . اهفوف ملا دی ۷ دی نم ام و 5

 رسپ لوغا هجاوخ ای هجاوخ (0) ؛لما :ب لیا :هک «لییا :۲0)
 ه5 کیم :ه) : تا نیتاخ شیاغ لوغا شرف ام و تسسا اش اوک

 3 صخت ن نیا مان ۱۶۱ قرو رد نا «یاهوکن :ج « یاپوکرت : ۰+ .« یاتوکنزب : د )٩(
 3 ۰ ۶ *اب کنرب رد ب و نپ د» 0

 ۱ ۳ هیشاص ی 0 ۱ در فید ب۵ درک ریست

 3 ۱ لا عیج ف اذک 0 ی

۱15577 



 9 ؛ نوناخ هبطاف رکذ

 تدایز تشاد هک یروجنر و تنگزاب نانوک نوچ دش لولعم نیچ ات
 هچتث تلع یالیتسا هک دانسرف ناخ كویک دوخ ردارب كيدزنب یملبا دش

 ۶ 50« نا بفع رد ()دبلط وزا صاصف دوش ترداح یتلاح کا تا هطاف رج

 و نخ نيا دوب هتفای نکن )یاقنیج و دیسرب نانوک تافو مافیپ ربخ
 ه ردام داتسرف یحلبا ردام كيدزنب هطاف راضعساب 9 دینادرگ هزات ار ماخیپ

 اب وا جازم ببس نیزا دادی کید یفد تبون ره هانبرف ید تبون

 دنا رذع لاجم نوج درایب بفطع شیک یفد دزادنا ینیوعت هطاف

 ۱۰ اب ارهطاف هک امدعب و بقع رد درک تلحر زین وا و داتسرفب ارهطاف

 و ادیقشاد دا هنشل و هتسب هنهرب اببش او اهزور دندرک هضراعم وا

 راک تبقاع 9 دندرکی م دفن دی دهت و فینعل و دیدشل و ۳ عاونا

 و یولع ذفانم دروا فارتعا وا ریوزتب و درک زامه زامغ یارتفا قیدصن

 ؛ دنتخادنا با رد نی ید رد و دنتخود رب وا قم

 1 ید فای ایزدب گنا نب هرفح قاع راز اوت

 دندانسرف نایا و هاتفا تکالع شرم رد تفاد قلم زدن هک گره و

 و 3تن ته دا تبارق یوعد و دندوب نما دیشم زا هک یتعاج بلط»

 ۸ رب بش اب زیان قاک هک دو ناسا «دندرک نهاشم تحز رایس

 نامز رد و دوب وا یبرم و كياتا ناخ كوک کدرک رد و دوب یوسیع و نایان

 ؟دیسر وا تراز ب منرف لوک تقاط
 (افیح :ج [ یافح زار 1 (0) « دیباط ص «دنبلط : ب () ۰

 زا - « تک :» (تکرس :جب اکرم 7 فا ( *ایذج و

 دنفرمب بوسنم صخن ینعی «یدنقرس» هملک نيا زا دوصنم هک تسا نیقی ترابع قایس
 لاعتسا هج نیا لو «دوب قادق یبارش ک یتنا مان هریش روکذم یولع دارم و تسا

 «تسین مولعم تسیچ نا لصا و ًاثنم و تسا



 ؛ ینیوج یافگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳

 ؛تشگ تدایز ()یممادن دیسر ضتتنا ٩۱ لییا راککب هک شبوخ یودراب های

 دوفن یعورش مه كام ماصم راک رد دیسر ردام كيدزنب كويک نوچ و

 . شرسپ رب یناخ كنادنچ درکی كلم کح ذینت نوناخ انیکاروت رارق رب و
 زا اررسپ هطاف ببس و تشذگب نا رب هس ود یمام نوچ و تفرگ رارق

 داروت و دست رد و رخ یادخ کح دوب یگتفوک كدنا ردام ه

 ؛ دش ناور

 نوتاخ هبطاف رکد

 لضفا هیلع اضْلا ٌیلع سدنم دهشم ی ( صالقتسا تقوب
 و داتفا مروقارقب دندروآ نوریب یریساب اروا تساجنا رد ةّيسا و ةولصلا

 اروا یدگاش هلاتحم هلالد " و اکذ نونف رد دوب )٩( هلالد ك رازاب رد ۰

 نوتاخ انیکاروت یودرا رد ار نااق تلود دبع رد تقو رب و یتسیاش
 1 یاب () یاقنیح را و دش مون لاح نوچ یدوب یدش دما

 كنانچ دیماجنا تیاغب وا یکم و تشک تدایز وا تبرق داهن نوریب نأیم

 مورح اهراک زا ناکرا و دش یناهن یاهزار لح و ینوردنا رارسا مرح

 ۳ ع ارطا اکرم دن هدانک قاوت و رماما رد وا تسد و .دندش ۰

 سدقم دهشم تاداس زا یسمج و ناسارخ ناگرزب هصاخ دندومنی لسوت وا
 و تسراک تاداس هلالس هح دوب نآ وا عز رد هک دنتفر وا كيدزنب

 تسا یولع دنتنگی دوب یئیدنفرس تفرک رارق ناخ كوبک رب یناخ نوچ
 تسدرک رح ارناتوک هک درک زغ ارهطان وا ("یادق 0 یبارش مان هریش ٩

 دیدج طفل ب () (لیا : د ( لبیا : ج « لیما :۰ اما
 « سوط : هدوزفا دیدج طخ 3 « ناسارخ : دبا زفایم 9 )۲( 4 وا ۶ هدورفا

 « یاتنیح :۱0) ( لالد : ۰ )0( زره ها تا رج تی لا (؟(

 ۳۹ « یا نر (0 « یاقنبح ۹ ( یادامبح : ج یاد يا یاورط ب

 ۱۳ ۱ غ شف ح (نادف+ و *نایون قادق : ب ؛یارس :: «ءارس

 یا کت دی زا یون

ِ 
1 
1 3 

۱ 



 ۹۹ ؛نوناخ انیکاروت رکذ

 هطاف دوب یتروع تقو نیرد و .« دندرک ناور «!زوکروک نتفگب نوغرا
 تیانک و یژرب كلم یاهراک یلج و هتفای نکمت كين وا تمدخ رد مان

 رکذ و داتسرف یاب )دوبحم یاجی و دینکرب ارنجلا دبع هش ضوفم وا
 « 55 نوغرا ربما نوچ و .«دوشیم هنشون رکذ نیا بقع رد شح ظ تروع نیا

 « درک سوبحم اروا مدق ُهنیک بیسب دروا نوناخ انیکاروت كيدزخب ارازوکروک

 ناور بناوجم نایملیا نکره و «داتسرف ناسارخم وا هاگیاجم ارنوغرا ریماو

 دنحخاس یّلعت یناجم سکره بناوج زا و ناژپ تاورب و تألاوح و دندرک
 هک وا نارسپ و ٩ ییب يتيوقرس بناج زا گم دندرکی یزیوآ یسج و

 انیکاروت و «دندینادرگن یئوم رس كي شیوخ ماکحا نوناق و اسای زا
 ۱۰ نیطالس راضحتساب لسر نآ لامش و بونج و مع برغ و قزشب نوناخ
 یالیروقب ارناشیا و دوب هدرکب ناو یفرط رهب كولم و ناگرزب و ارما و

 یلاخ هصرع و دوب نیسرن زاب كوبک زونه تالاح نیا فیعاضت رد ؛نناوخ
 تساوخ () نیکتوا ٩ هط ق زا زع وب ع نم گلنا کج دونی

 نوچ دش ناور نااق یودراب تیزع نیدب درگب یناخ ره و بلفتب هک

 ۱* وا شیپ شیوخ جاوفا و ماوقا " اب ")هداون لوغا یلکنم دبسر كيدزن

 )عقاو هثداح تیزعت ی دروا یتمادن هشیدنا نیزا ارنیکتوا تفرزاب

 ۱۷ لوصو ربخ هنايم نبرد و درک قیرط نآ زا اررذع دیهت و دوم كس

 ؛رکروک :ب )۲ ۰ «جاولب : دیا زفایم ه ج () کرک ی و

 عبط غراوشا عماج و ۱۳۲ قروب دیک عوجر تسا باوص نیه و «د قف ادک ۵

 شضای نا زا دس) ناف تن ماتسا شاپ هلک ود نی ۱ یاب 4۳۳۱-۲ ص هشولب

 «ضایب نودب دراد اردعب واو و هلک ود نيا :۰ «(ضایی نودب) نااق :ج «(نتنا

 یف ریخما رغ :ج « هنلظ ی رحما زع : ب ««یتلط» كانم نا الا د ف اذک ۵

 «نیکتوا ناخ زیگنچ مع: ب () .  «درادن د ,هقلط نمرفلارع :۲ 4 هقلط

 « ۱۶۹ صب دیک عوجر 4 تسا ناخ زیکنچ ردارب یو - « ناخ زیگنچ رسپ نیکتوا ۰

 عقاو هک : دیدج حبص ب «وا : دیدج طخم دیازفایم ب « ناوب :د
 « دوب نش



 «ینیوج یاشگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۹۸

 صخق دوب دهاوخ یاتلیروف یکیدزن نیرد مشاب روذعم هن كيزات و كرتو

 نشلام نآ روخارف و دتفآ دقن ارما و ناشیوخ روضحم ناشیا ما و مارج ۱

  رذع "ءویش تیم رد ناتیک داتسرفی زاب یمیا تبون دنج دنبای خیلب

 نم ن اشیا دادرتسا هک دش مولعم ارنوتاخ انیکاروت نوچ و ؛ تفگی
 دمحم كلللا دایع ریمآ.داتسرف ده وخن زاب ارناشیا عون مچ و تسین ه

 و تفباطم "ببسب دوب نااف ترضح ناکرا ٌهلج زا هک ارا)ینخ

 ناشیرب ات ؟)درکی مازلا !دوب هتش ذگ مایا رد()ناشیا اب اروا هک یتعواطم()
 ۶ میس _ص

 رد ینسرخ زیوا تمند نادب زگم (ددیب یربوزت یهجوب و۲۲ دنک یربرقت

 دنک خام ارناشیا هناهب نادب گرزب یاعلیروق رد هک دزادنا ناشیا یاپ
 نوچ راگزور برد و تسناگرزب مش نساح و مزاول زا هک م و افو نوچ و ۰

 تیاشو زاع و نیش [دوب] () بلا وا تاذ نی ) دوجومان اینک و غرهس

 اروا یلاعت ٌتح ات درک رایتخا سبح اردوخ تاذ و, دادن اضر تیاعس و

 رد و داد صالخ نآ لاثما و لیاه هطرو نآ زا كاپ تدیقع ببس

 نوچ و « دش نکمتم دوب نیشیپ دهعرد منا زا تدایز ناخ 5 ۲ ترضح

 حالص دوخ كلام رد زین وا دون نهاشم لاوحا تا كيب دوعسم ریما ۰

 « تسلاد بچاو وتاب ترضح تردابم و یشاسم دیدن تماقا

 ریما تبحاصم رد اریچبا ؟یاغبروق زین ")یانافج نیتاوخ و ()لوغا ۸

 1 ول : ۱ یا دید ص ن) رج

 ارق و

1 

 ف اذک ۵ هک وا تعواطم :د «ناشیا هک وا تعواطم :ه جا «دیدج
 ( دیدج حیحت ب یف ازک (۰) « درادن ار«دوب» و ( دیدج ٌطع ب

  ینادردا اطقف سا « دن دنب ؛دنک :۰ ()) « دندرک ی م ره

 ارق نام لوغا ارق () 2.4 هلک رگ رتش ۱ زد شاپ 0 « یا ا
 «رسب» ینعب لوخا و ۱۸4-۸۵ ۰۱۷۳ ص هشولب عبط) تسا خیر اوتلا عماج یوکالوه
 اعو رکذ و تسا ناخ زیگنج نب یاتغج نب قاین رتش یو ۶ فنا «هدازهاش» و

 : « لغوا ارق :ج - ۲*4 49۸ قرو رد ها اشنا دعا دهان رت لّصنم

 «یاتفح :ب «یاتقج : « یاتغیج :ج « یاتفج عن

 « یاقیروق : « « یاقتروف : د ؛ افتروف : ب «اغبزوق : ج ؛ یاروق

 (یلوغار
(( ۱ 

 ِ »سبب ۰۰با

1 

 ّا
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 ۱۹۷ ؛نوتاخ انیکارون رکذ

 ینشن نآ درد ز ۱ "مطاق تفبس تق ات اف زداب «ع كنا کم تصرف رورم

 +55« درک ناور یاتخم ۱ یا یاد ار یه زا اركيره و دیوج

 نوچ و «دربگب ار)یافنیج زیما ات درک دصفو :درزای ار" !جاولی بحاص ات

 تسرگید یون وا هشيدنا هک دوب هدرک سزفت *)لقع سم ()یافنیج
 هدف نفی سودا ماریرح ار ننه شید سیا کلا زا نکیپ

 ات تسج كس وا تیامحم و دون تعراسم (٩نانوک وا رسپ كيدزنب و

 و زازعاب دیسر ودب نوج (٩جاولپ یملبا و.« دربب یاپ كتب تماللسب ناج

 فکت رگید یونب زور ره و تشاد بجاو وا یقلت مارتحا و نیکم و مارکا

 هینخ رد و تشذگب نیرب زور ود كي ات درکی ناشیا بناج تاعارم و

 ۱. 0 مس بش ان نآ ریغ و یاپراهچ بیترت زا تفرم رارف تّنس دادعتسا
 دنچ یراوس اب و درک باوخ رد ارنایجبا 19 وا تلود زور تفیقحم هک

 0 ناما ناشپا دا وای دک ایر واتک یا

 (هرفصن فو افزاف انی کو ء ایا لا هر فقر

 بانج و دندومن ودب اجلا و دندیسر ناتوک تمدخب گرزب ودره نوچ و
 ۱۰ دادرتسا رد نوتاخ انیکاروت دن دش وا تفطاع لوشم دنتخاس دوخ نام اروا

 زاب بلاخ زا هک رویطلا ثاغب هک (" داد باوج داتسرف یملبا ناشیا

 دناهدرک نابتسا اب نوچ زین ناشیا دبای ناما وا تلوص زا دهانپ ینبراخم

 و تی ()نیذآ رد ناشیا نداتسرف زاب هدون كسغ ام تلود نمادب و

 ۱٩ كيدزن و رود دزن و رود )تّوتف و تسرکم هوبش زا و تسا روظح تّرم

 :ج «ءاقبح :ب «یاقسح :0) «جاولب :« «جاول :ب «حاولی :10)
 « اییح :ج هاو هی یا ۵ یا :» یاهو ءایق

 نسحو لقمب :د «لقع نسب :ب «لقع و سم :۲ ()  «یاقنج :۰ «یادقچ :3
 شردام و نااق یاکوا نارسپ زا ناتوک - « نایروا : د () (لنع کج : ۶
 7 ۱. «جاولپ :* «حاوط ؛با 0) «دوب نوتاخ انیکآروت
 1 0 ۲۷-4۱ ص ۱ج قالوب عبط ةسامعتا ِحرش ارش طباثل تاببا نم )

 نیس رييس یمن... نيم

 ؛ توروم : د جبا (۱) « نپیا :هد ج (نیدآ : ب « نیدا : ۰۱ (۱۰) . . دنداد



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۹1

 و ناردارب زا ناگداز هاشداپ کليدزنب نایجلبا رتشیب اهد و اک ذب و ذوب

 یتقوب ات و هثداح عوفو و لاوحا زا ملعم درک ناور نااق ناگداز ردارب

 ۳ 2 راک "دهان رورس و ما هک دیاب یک )دو :نیعم یناخ قانتاب هک
 ۱ و و بسناج و ددرگن لتخم روهمچج روما و دوشن لمهع

 نداتسرف رک هاشداب و (۲) یاتاغج ظوفح ایاعر ماصم و دنام «

 کكنا تقوب ات ()دنراد تیناخ قاتغسا هک تسنارسپ ردام نوتاخ انیکاروت هک

 دنشاب تمدخ رد رارق رب ءانک و دراد بترم ازکلم راک دوش :یانلیروق

 کارون و دوشل فرخم تمسنا نوئاق خازا ثیدح و مدق یاسای كنانچ

 یراهظتسا تدایز زین قافو و قانتا ن.دب و دوب هیفاک و هیهاد كين نوناخ

 فیاطاب دش ناور ناف مسی ییدزن نآ رد نوناخ ()اکوم و تفای ۰
 عاوناب ارناشیوخ لد و دروا طبض رد اركلم روما ما تسایک و لبح

  بناجا رتشیب و درک .دیص فحت و و و

 ۲۱ فای و رماوا و دتفک لیام وا بناج رکاسع و براقا و ریاشع
 لاف دندمآ وا نامرف تحت رد و دندش (ناعذم و دافنم تبغر و عوطب
 و اهل نسحا نم بح لع + بلا تلیج ملس و هیلع ها لص ها لوسر ۰

 و دنداهن وا بناجم یور نامدرم فانصا تماق و اهیلا دات ارم ضنب

 فارطا رد ةالو و دندوب راک زد نوا نعاق رب ۳ :انکرگید و (0 یاقنیج

 باحکا زا یتعامج اب ارنوناخ انیکاروت نااق تقو رد و «رارق رب راطقا و

 ۳ ی تار نا و دوب هتنگ نُکتم نیس هسانحا رد نیک ترضح

 وااب اریک و تفای نکمت نآ نا رد وا و تثگ رّزفم ورب كلم راک نوچ 7

 و تقو تاوف زا شپ تاهو نیرد هک تساوخ هن یتشقانم و یتعزانم

 " « (عضاولا ف) انیکازوت
 ؛دراد :جا () «یاتفیج :ج «یانغج :۰ د () « دوشن :ج ()

 ( *اقسح ت « یاقنریح 10۳ ( نعذم ۳ ( ناعدم ِف )0) «اکاوم :و(4)

 « یاقنبح ۱۳۱ ۲ ۴ :د ( افیج :ج

3 
1 
1 

۳ 
3 

۱ 

7 

1 
3 
1 
1 
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 ۳ تاریکی لار و نام رک
 یتفگ ناور اجنا زا و یدوب ضیاف اطع و لاون رگید تاهزنتم زا تدایز
 ():اتشب تسا ناشبا ناتسمز لصف یادتبا هک فیرخ لصف رخا كنادچ

 تابه و اطع اهام شرد هام ةس تدم یفرگ شیپ طانن زاک :یدیبز
 نیا تابثا عضوم نیرد و «هن ضیاف ماود رب و یدوب یسابتحا كدنا ۷

 سام ِ تبع اتوعس ناک » لوّعم در در 2 دا

 (0سووفعل ارف ضیی ی تک امک م ةنسحو ٌمیرلا لا 1 بجح و

 و راکماک هاشداپ هتسجخ مدقب كرابم لزانم نيا زورما هک یلاعت ها دمحم و

 یاس زا ناهج و تسا نیزم نااق ()وکنوم نامز ناورشون رادمان هاشنهش
 اروا یلاعت ّقح نشلگ مع ملاقا عابر و عاقب و نشور وا لدع و تسایس
 ارقح نید و داهد رع یبتنم یب یاهاس یه و رما ذافن و لدع دیزم رد
 ؛دانادرک یوف تسد وا هطساوب

 نوتاخ انکووت س

 ناف نامز مناح ناهج هاشداپ و تنگ ذفان یلاعت یادخ کح نوچ

 ۱۰ رارف رب ()هدرک لوزن قاجنق زکشل زا كوبک وا رتگرزب رسپ و درک تلحر

 هاگراب و ودرا رد نب ماوع و صاوخ زا مانا عامتجا و ماکحا ذیفت یضام

 هسرنودب ()نیذآ حم ناخ رگنچ شردپ زا هک نوتاخ (٩اکوم وا نوناخ

 ۸ رتگرزب نارسپ ردام نوتاخ (!انیکاروت نوچ و "تفای ی تروص () وب

 نب مسق روصنم یلال 0 ( اسب :« «هاتسب :د «هاشع :۱ «هاتشب :ب ()

 هنعا همیتیلا ةمت) ِ درمحم ناطلسلا ءارمش نم رهجرذب ۳ ینیالا مهاربا

 « (۲۳ ص ۱ج نورب روسفرپ عبط وع بابلأالا بابل و ٩1۳ قرو سیراپ
 مس

 :جب (۵ « درادن ج «اکلیوم : د ۱ : ب اکنم 0 و 1 (8)

 « درادن ج اکرم : د اکاوم : ۰ () ( هدرکن :۰ درک :د 9 درک

 :د () «یقاحما ٌطنم ب رد طقف (-۷) «نییا :هد «نیدا :با 0)



 ؛ ینیوج یانگناهج جرات زا لّوا دلج ۱۹4

 راک رد و یتشاد ماقم اجنا هک مادام ات یدوب لع وا ماعنا مولا یع
  هدومن عایتسا لوبق عمه ار" یناتسهق تعص رک یهلت نامداو ترشع

 رف نکا تل قتل ریح یهب نیلق اتماقواف ایندلا جهرم ج
 مم 1 3

 سبتحا ال و طق رم همه دترا اف « زئاف شیلا نی رمپس لا هه
 تل هجا 9 ذا تل . اینا و سلب سنا ّل ضق و

 و سس ی

 ۰ه

 ۳۰۰1 هم هم یو رغ مه مو ضاقت ٩ و

 سبتقی یارلا انا ی ِع كنودف . میز جا جدی حابصیلا حورلا
 ۱۳۱ 2 هیات ه یمت ینییطآ + خب تن امت یک

 فیصم اب تعجارم لاوزب وا راهن و یدیسر لاهتکاب راهب رم نوچ و

 رگید دچ یزور یدوب رهش كشوک و غاب رب رم نوچ و یدیناسر اضماب
 دوصتم رنب اجا زا و مدقتب فورعم رما و یدومرف تماقا :فولام رارق رب

 هبکشوک ()هتشپ ینیب رب رهش لیم هس رب یدزک تکرح نوچ یتنگ هجوتم
 رد رد یددوپ ضرب مه هاگ ناتسمز زا تعجارم تقو هک دوب هدومرف

 ماقم نادب ات لزن رهش زا و یدوب هعنب نآ رد ام زور خب راهچ تون

 ۰ یاگراب یاتخ زا و یتنر ابهوک نایم رد ناتسبات ماگنه اجنا .وورچ بن ۳
 1 ته الخ یاهماج ژا الاب و دندوب هتخاس كبشم بوج زا نآ ی اهراوید هک

 ارنا و یدنتئارفا رب دندوب هدروآ هی تک یتشوپ نآ یالاب رب و
 ماقم نادنچ رایسب فلع و درس یاهبآ رعضاوم نا زآ رد تسا مان ()ودرا ریس

 اقا رف و یدیرابب فرب ادا

- ۰ 

 . ناطلسلا یرصاعم نمو ةيونزغلا ةلولا نایعا نم یناتسهقلا نسحما نب یلعرکب وبا وه ()
 ۲ ق :روکذلآ تایالا هل دعنا و ةجرت ةميتلا ةمت ف یلاملا هل دقع «یونزغلا دومح
 5 9۷+ قرو سبرب لا بک تن بنا هررغو رعتلا نساحم نم یم و نا

 ۲ و هتب قییرت :۰ «هتب یدرب:ج «ٌهش یسرب :ب «هتس سرب :۲0)
 « ودرایارس :د « ودرا هریش ات را «چ ف اذک () ی

 « ودرا هرس : ٩ ص هشولب عبط ی راوتلا عماج

 ا
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 ۹ :نااع یاهک یا سوم و زا رک

 «.5+« تقو هک () لثم رادنم رد كيره "هظنح و نابسا و ()نارتش و نالپ

 و هرقن و رز تا تمامن و ("دنریگیم رب تابورشم عاوناب مع () نشج
 هاگره یدومرفی لوزن هزن لزنم نیرد تبون ود یلاس (۷زا و دوب تاعصرم

 زا نبمز یور و راگزور شوخ لاع و یدوب لولح لمح هطقب ارباتفآ

 « راودیشرخ هرهز نوچ هاکی یدش رادبا و نادنخ اهلگ ناهدب راهب ربا هيرک
 راجنا و ("الکب وا ضیف هک ناراب نوچ و یدومرف نشج هاگتخت نیرد

 تعاج نا زا یثیورد و یدندش ٩ دنمهرپب راغص و رابک دسررد

 «یسبرب تخر

 دمح ْنب تفسوب میف و منع « ابحنا هاطب) رفنلا لا ّرضام

 ۱۰ ) یدوم الاب شیوخ رادفپ كيره اهزبس و یدیسر تیاخب راهب نسح نوچ و

 هتشارفا نایئاتخ مغر رب نالسم ناسدنهم ارنا هک )یداهن رگید یّرتتب یور
 و شوقن عاوناب یلاع كين شوک تسا مان یروس ()یث رف ارنا و دندوب

 هاگسلجم رد و هداهب ؛ هاگ شیپ رد نآ بسانم یتخت ؛یلاح نّولتم یاهشرف
 هلهچ هدر تالا زا عالم و هداهن لالب عصرم مشی ")ی باوخ و یناوا

 ۱۰ *٩ءالا تانب نا شیپ رد دنناوخ " )لو ارنآ هک با ریال و زا

 بارش طاشنب نا زا دعب و یدرک دیص یاشات و (٩)یدش مچ اجنا رد رایسب

 ۱ زورره و یدرتسگب یدوبن یوطنم زگره هک ششخم طاسب و یدومن لاغتشا

 :د (۱-۲) :دزادناو لک نیا و )۰. 4ناریش:د ب .«نارت

 دندزکیم رب :ج(۵ ۰ «نشح :ب «شیح :۲6) . ؛لثم نآ رادقم رب كيره
 :جب ؛اهلکب :۰ «نالکب :ج «راکب ۷ (وا :* «رد :ج 0

 :۲ (۱) ۰ «درادن ارهلک نیا ۱ ۰ «یدندوف : جب (۵ .  «دنمرپب

 نا کج 60 2 کوچ
 ؛بآرش یوبس ای وبس قلطم ای گرزب یوبس ینعی تسا هیاخ مچ یی اّرخ - « ناوخ
 لع یجب و ربوا نباک ةزکن وه و ءالاب نوکی رثاط ءام نیا ۸۵ «كوک :ب (۱۷)
 ۱ج یزیربتلل ةساجما حرش و ۲۵۱-۲۵۲ ۰۲4۸ ص ۱ج یطویسلل رهزلا) *ام تانپ

 «یدندش :ج )۱( «(۱۹ ص
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 1 ,نیوج یاهگاهج خان زا لا ج۳
 ۲۳ ۳ , مان درب هلوک دوخ رسپ دوب ()لبا دودح رد هکش یوع
 / و درک رایتخا مروقارف یاهوک و " و ")نوترا )پا دح رد ۱ ار تکلم ریرس

  . ودرآ ن نآ )هک هسراوید مسر گم تسدوبن یهید و یرهش عضوم نآ رد
 . . و روطسم دنتفای کس راصح سر رهاظ رد وا سولج تفو ؛تسدوب خیل

 1 دالب رکذ رد لاح نآ حرشب و تسدوب ناخ " اوقوب نآ عضاو كنا ز زا ربخم
 ۱ ت دومرف نآ یالاب رب و دنداهب مات 0یلاب ووآم ارنآ تسروطسم روفبا
 2 تسا مروقارف رهشب فورعم ما هی مان غیلاب ودرا و دنداهن انب یرهش

 1 و (غانص )نانچیه ""مالسا دالب زا و دندروآ «3رتو عون ره زا یاتخ زا و

 ۱. بناوجزاوا ۱بیاغر ترک بهاوم ناضیف بیس و !اهنزاغآ بعارز
 ۱ نا یالبرب وا تهج و دش یرهش راگزور كدناب و دندش نآ هجوتم ۰

 ۱۳۲۰ اهناهج هاتفاپ ماخ زمم کد نآ هزابرد .دندزک ناب یاب
 و » لوخد مراهچ و نیتاوخ تهج .نیعم و ابرقا و دالواب موسوم

 نآ فرط و دنتشارفا رب یاتخ 7 کشوک نآ نایم رد و ارماوع جورخ
 میس وا نوتاخ یرگید و (۳)نصاخ یکی هیاپ هسب ارت و وبا سنج نام

 و نارداربب موسوم ابناخ راس و نیی رب و نارالاسناوخ و ةاقس تهج ۰
 ()اهبخ ةاقس ۳ جی دنتشاگنب شوفنب ارنآ و ")ناقاقرط و نارسپ

 و گید تالا نآ یا و دنداهب دشابن نکم ن 2 رو ی

 ؛بادنج :د تادح: ۱00  .لسعا:ب لا: ۰ لیا:د لییا:۱0)

 ه

 ك

 ارکو : ج ب () «مان :دیازفام هد ب (4)  ه«روقرا :ج «نوغرا: د ()
 ؛قیلان وام:د (یبلاپ ووام: ب «غیلاب ووام:ج ۱ ف انک 0 ۰ هرکون:هد
 ؛تعارز بایرا و نیامد < : هدوزفا دیدج طخ ب (0) نوت رام

 :جبآ )۳( « و نینهه : : « كنانچ : ؛دیدچ ميصتب ب « کنایه : 1 ۵

 «تیاعر :هدب )2  هدنداه :هد ج )2  هفرتح و :هدورفا ۰ «عایض
 عوجر نانابماگن و ناظنضسم ینعی 0 (وا : هدوزفا دیدج طخم ب (۱۲)

 ؛درادن ارهللک نیا 3 «ناقاقرت : ۰ «نامافرط :ب «نافاقرط :۱ - ۰۱۸۲ صب دیک

 اهجخ :ج «اهیح ۱ (۵)



 ۱: ناف یاتکوا لحارم و لزانم رکذ

 فوخ زا ناشیا () دنا هدرک دزمان یتعاج ارموق نیا ,تانب هک تسدش نامرف

 اریضعب و دوخ موق نایم رد دندزک ناصخ دزمان ارنارتخد رتشیب ربخ نیا
 دنناس ری هاشداپ ۳9۳و دب اییم راشتنا هاوفا رد ثیدح نیا ملسن

 ۶ 59 تشینج نوچ دنور فا ن . صف تهجان ()دنکیب دزمان ارازفا زا یعامج

 ه دشاب هتشذگ تنه زا و ۱ تیک ایه ره هک دیامرفی دوشی مولعم

 رازه راهچ دنناتس زاب دناهداد صخم لاس نآ رد هک ارسکره و دننک عج

 «دندرک درک دوب رگد یلاح اد اب اركيره هک رتخا نوچ نارتخد

 4 صد هاتلحاو ماتم ۵ دریگرب هدرپ وچ خر زا شنسح

 ار نارضاح تمام و دندرک ادج دندوب ارما تانب هک ار یضعب ات دومرف ادتبا

 ۱ هام نوچ رتخد ود تلج ن نا زا دننک تولخ ناشیا اب هک دندیناسر اسای
 قیال ما دیناتسیاب فص فص ودرا شیپ رد ار تاحماص تایفاب و دش و

 اریضعب و دنداد حراوج و دوبف باحاب یوق و دنداتسرف مرح اب دوب ودر

 ات دنداتسرف ()هناخ لوسر و تابارخ اردنچ و ءاگرد نامزالم زا سکرهب
 هک یکره ات دش نامرف دندنام اب ما و دنک دراو و رداص تمدخ
 ۱ و ءابرقا و ناردارب و ناردپ و دندوبر رد نالسم و لوغم زا دوب رضاح

 و دننز مد هک هن نا لاج و ازای نانک هراظن ن داشیا نارهوش و ناشیوخ

 تیعاوط و ماکحا ذیفتت و ربق رب تسا مات یییلد نيا و دننابنج نابز

 ؛رکسع دایتنا و

 ,نااق لحارم و لزانم رکذ

 و دش نکم یاشداپ تخترب هک ام دعب ناهج اح و نامز مناح نوچ
 ۲: تماقا ( عضوم ٩ دیمارخ ردپ گرزب یودراب غراف لد یاتخ راک زا

 و با () ؛دیآ هدرک : هلملو ملا حیج قف ادک ۱

 : ج () و :هدوزفا ۰ د و دیدچ ٌطخ ب ()  هناخ یا : ج (0)
 « عضوع 1 ( عضو



 ؛ ینیوج یانگناهج خرات زا لّوا دلج ۳۹(

 بز لک كن یبناجا كيدرت هک دوب.یرورم هر ید ان
 ک تسناد نآاف و دندرک نآ نا ضرع نوچ تشاد یتظع َنوحٍرف مهیدآ

 رپ گنها زارد قودنص ات دومرنب تسا یعقو اردیراورم لصوم رظن رد

 دش شوهدم نآ زا نارضاح و لوسر دندرکر ضاح راوهاش یاهناد زا

 زا رپ دندینادرگی هک ار بارش ساک نشج نآ رد ات دومرفب نآاق
 «دش تمق نارضاح رب تمام ات دند ی دیراورم.

 ۰ کس

 هسرواد نیا دنام یگناویدب « یرب ایرد فرز رب هرطق وچ

 و ونع و ملح زا دوب نینادرگ دوجوم وا داهن رد دوجولا بجاو ْمیأ زا
 ره رد هک دوش مولعم ات داد ریرقت همش دوبعم نید تیبرت و دوج و داد

 و ناورشون و ماح دوهع فلاوس رد كنانچ تسا ینارق بحاص ینامز

 دیشرخ ةمشچ نوچ نامز ضّرقنم ات كيره رکذ و دنا هدوب ناشیا ریغ

 لک فو «عروطسم و روکذم تایاکح و تایاور و وب جهان هرابأت

 بانطاب تفری ییاصقتسا باب یا )بیدج و "مودس نزف ام

 و تسلوص و ربق زا تیاکح كي و دومن راصتخا رادقم نیرب دیماجنایم
 ۳۳ ۱ ها دموا تو باس

 () هدوب ضیار هنوکچ وا توطس و ماقتنا تس سا هدوب ضیاف هنرگچ وا یامن و

۳۹ ۰« ۰ 
 یا

 منا سان میف متن و « سیا سال هیف سو 2
 سه

 (۵ لا هک نم نابلا 7 رک نم دیر هر

 هک دتفای ینیجارا هلج زا دوب ()یرازه (ریما ()هک "٩ ٌهلیبف رد

 (بدخ ؛ | نوا( ات مولعم ن طی و لک :ا زا دوصقم (۲) «هبارف : ۲ ()

 نیصل (:) « درادن ار«هدوب» هرس « ضباق : ۰ ضیار :ج (0)

 ضایب () 0/۲ ص +ج «۲ص ۲ج قالوب عبط ةسامحا ح ش یدسألا ریاعم

 نودب * 4۸۶ ص هشولب حبط خیر اوت عماج رد نینچشم و «تاریوا ۳ :د (با رد

 « هرازه :ج (۸ ما ( درادن ار«هک» د 0) ؛تسا ضایپ



 ۸۹ «نآاق یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 هد ارم اوخ هقدص نم هنیلخ زا تقو ره تنگ ید رهوشب ارنارتخد

 ات دومرف هاشذاپ دیاب دوخ تاقننب رادقم نیا دوخ ارم دهد رز یرانید

 هتساتت تیپ او رب دنتنگ ترضح ناکیدزن دنه دب هرقن نشلاب رازه اروا

 و دندروآ هنازخ زا شلاب نوچ دنهدب دقن هنازخ زا هک دومرف دنسیون

 « نم مک لقن :نوچ اجنزا شلاب نیدنچ نم تنگ ریپ دنداپنب ربپ نا شیپ

 ِ تشاد غاوتن رب شیب شلاب ود تیاغ اي شلاب كي مفیعض و ریپ یدرم

 1. 0 اهشلاب ن 3 ط دندرک .بتترا دادعتسا و لاو و 9 ۱ ۲ دومرف هاشداپ

 شیوخ تیالوب شلاب نیدنچ اب نم ۳ :نک ناور وا تب رد

 هاشداپ ماعنا زا نارتخد دتنفا ُهعقاو هار رد رگا و دیسر ماوتن تمالسب

 ات دنورب للم نآ و وا هقردبب لوفم درم ود هک دومرف دننام نور

 نالوجم نیچ دانم لیا الو اب نا اس ایا
 هاشداپ دندرک هاشداپ تبرضح مالعا درک تافو هار.رد دنتفرب وا اب

 دنا اّک وا نارتخد هک هتنکن و تسا هدادن دوخ ٌهناخ ناشن هک دومرف

 نارتخدب وا ةناخم و دنرب دادخیب اهشلاب نا هک دومرف تسا هتنک دنتنک

 0 ارشد نآ تسا هداتسرف هقدص اپشلاب نيا هاشداپ 0 دنهد

 « دنهد رهوشل

 دیراورم قودنص دنداتسرفی رهوشب ارترضح ناکیدزن زا یرتخد گپ

 قو دنص ن نآ تر دن د وب هتردا زا ات دن د وب هتفگرب ارنآ ی تب هک

 رس ان فومرف د وب ل فشس بارش طاشنب هاشداپ دن درب هاشداپ ترضح رد

 ۲۰ گناد ود ات رانید كي زا هناد ره دوب دیراورم تمام و قو دنص

 قو دنص نیا هک دنتشاد هضرع ترضح رد درک اف نارضاح رب تمام

 هکر گید قودنص نآ هک دومرف یدوب هدومرف زاهجم رتخد نالف رهب زا
 « دنهد یوب زور ادرف تنسا قو دنص نیا یاته

 ۳ تلمج رد و داتسرف نااق تمدخ ارنتم شیوخ ردارب زاربش تارا دید

 «(قرگ رک یاه سا بسا یو زاباج ی خالوا )



 ؛ ینیوج یایگناهج خیرات لو دلج ۱۸۸

 و در وا یامدن زا هک ارهیوار دامح نیما دم نآ فیعاضت رد

 اجتا رد و دندروا قروز موش لوغشم بارش طاشنب و مک اشات زورم هک
 یاهنادند زا و دوب هجبق وآ مان ت تشاد هلی هب هیراج یراوج زا و دنتسشن

 دوخ اب دوب نا رد وا تحالم لاک هک درز نادند كي وا

 هتخاس قروز لاثم رب هک یشنا خرس توقأی زا یاج و دروا یتشک رد «

 فزو وا رظن رد ارنا هنازخ تادوجوم و ایند تارهز سیافن زا و دندوب

 یاپ تساخ یاپ رب یمهب هجبث شوخ شیع و دش مرک سلج نوچ یدوب
 درز لاتتد دز یک رب نادند و دش هتسکش داتفا ماج رب دو یماج زد

 کر دریا دا یر نیما دمح تسکشب یدوب نادب دیح فعش هک

 داعبتسا و تنگ یئاعد اروا دشاب امدن مسر كنانچ تسام راک ضارقنا ۰

 زاوا ینتاه هاگان تفرش ین ینعم نیرد ن داشبا نایم بم تقت

 یدینش تنگ اردابح نیما دبح نایتفتسن هبف یرلا رمالا یضق هک داد
 اردابح نیما دمح دینش لیاه دنلب زاواب نخ نیم هراب کید دو (۳ حاصت

 نم رادید «ع هک نک دوخ راک هراچ و زیخرب دناغ ش نیزا لعل تیک

 «داتفا تمايق اب ول و ۳

 هاشداب نوچ تسشنب هار رسرب و دمایب دادغب دودح ز زا ریپ یدرم رگید

 دندناوخ شیپ اروا ات دومرف دید وب  زیذک هورب | ارریپ نآ تش ذگی

 و )شیورد و مریپ یدرم تنگ هداتسیا هچ ءهار رس رب یو زا

 هاشداپ داد مناوتی رهوشب رناشیا یشیورد تیاغ زا و مراد رتخد هد

 ات دنکن یددم و دهدن وتب یزیچ ارچ هنیلخ یدادغب ز زا وت هک دومرف ۰

 بناج زا دوب دادغب رکشل رادرس ناهام نب یسیع نب ِ عرات لها عامجاپ (تسا هداد

 یگتج یر رد نومام بناج زا دوب ناسارخ رکشل رادرس هک :نیسحنا نی رهاط اب و نیما
 ارس نیو «دشاب هر نم با رماط تم کنه دش هک و ید هفک

 تسا رفتغم ریغ یک فصم لبم
 و راج نا کف و تسا بجاو اف باپ رد 9 طلغ مماصت لاعتسا ()
 دادغب زا : دیدج طخم دیازفام ب ()



 ۱۸۷ ؛نآاق یاتکوا لاعفا تارداض رکذ

 ؛تسا یسر یشوخ

 هل هب تو «لئاس ؛اتا اذا و 7

 قتزوخما ِ هشاننب یا

 ۱۳۹۲ لوقتس وا مان دوب لوفم رگسید
 ه رگید روز درک تفت و عیاض انا رکاب داتفا وا همر رد ( کنگ دمای

 هک درک رتیرف و تکاف هتخرع هک ۳۳ دما .ترضح لوقم

 یتعامج ارقافتا و دور اک دگرک هک دومرف نااق نااق تسا نش عیاض رس رازه
 هک دومرف هتسب ناهد دندروأیب لنز قد دندمايب ناملسم ناریگ یعنک

 ۶ هو زا تسنگ ارنادننسوگ بحاص و مدیرخم شب رازه كيب اش زا اردگرک

 ۱. دومرف دتفسوک رس رازه دیاین ترس ریو و یق ارت نیا نتشک
 یک ما ی و دنداد ودب ات
 روش زر اگس دندرک داک ارگرک نوچ دنورب یجحاون نیزا و دهد م العا

 ۲ ۱ کر .ااق دندیرذلب ارفگرک و فنادیود وب نراناب گیت ۳۳

 ودرا نوردنا رد و دار و زاب ناکس زا گ 5 یضاضف ات اد شرف و فش

 ۱۰ زا ضرغ . هک دومرف و دروآ ٌصاوخ و ناکراب یور موم و رفتم تفر

 هشیدنا نآ رب مدرکی نهاشم ینعض نوردنا رد هک دوب نآ دگرک قالطا

 تمازک افش زین ارم یاعت ّقح مد صالخ تکاله زا اریروناج نوچ هک
 نوریب هطرو نآ زا زین نم اناه هن تسجن ناشبا تسد زا وا نوچ دنک
 تسین نیشوب ناگزز و نازیمتم رب و ؛دک :تلخو وز دنچ نآ رد و ما

 ۲۰ تیاکح ناو تساهماما ارناشیا و دنا نادزی هتفرگرب و هتشادرب كولم هک
 و نیسحما نبرهاط نومأم نوچ هک دناهدروا () باتک رد هک تسنا ریظن

 ۲۶ ()داتسرف دادغبب نیما دبح دوخ ردارب ُهبراح ار"ناهام نب یسیع نب ٌلع

 کرک: چب )0 ( یدننسوک : د:() ؛اکوت : د ()
 زا نتم -- «ناورهم : ج ؛ناره:: 3ب «ناورم : ۱ ۲9 : بارچ نفایپ ٩

 تمد یبرغ وپس اقبا رد ار تم 1) 0 : ریثالا نبا و یزبط عرات یور



 « ینیوج یانگناهج ران ۳ لّوا دلج ۱۸۳۹

 «ددرگ دوعسم علاط و دوش سوکعم وا لاح دیا شیورد

 روهشم داد هسدنپ هناریپ ارم « رون رپ داب شناور نرم زک ردپ

 ریگ ناتلود.بحاص یوکرد ارس م هت تیچ زی ناتلود یب زا هک

 بم رج اهوم نا را دتشادب وا شیپ ترا مس ضرع اب ارهویم قبط و

 ناشیدب یور درک نهاشم یراکنا ترضح ناکرا نطاب رد تیر ()قولوس *
 عضاوم و كّربتم تارازم رایسب اجیدب ات دسری رود یعضوم زا وا گور

 سک نینچ سافناب نمیت هتفایرد ناگرزب تمدخ و دشاب هدرپس كرابم

 اب نآ زا تقو رهب ات متخیر قولوس رد اهویم هجو نآ زا دشاب تیغ
 ودراب نوچ دنارب بسا و دینک تمق امش زین ارایاقب مک یلقت نادنزرف

 هد اصخا انا دادعا و تسا هدروآ نی قرص زا اراهرف دیسر ۰

 تسننگ تیسرپ نم لزنم لاوحا و هدروآ بجاح دنهشنادب یور و هدرش

 دومرف و خیلب تساوخ زاب اروا تسدنک لوزن اک مرادن مولعم نم هک

 ۱ اما تام دم ۷ یفیورد هک قلاب. نالسم هچ ون هک

 نتشیوخم هظل نیه یثاب لفاغ وا باوخ و یرادیب و بارش و ۰
 یناعم همهب و هد یاج دوخ هناخ رد دوبح یاقب و راد بلط ارو ۱ ی دنیا

 صفت تسار و پچ زا مدوب هدرک لو را زاب كيدزنب نم یام وا دقفت

 نآاف رگید زور ات درب وا ُهناخب ارم و دیسر نم یی ات دنناودی نم لاح

 رد یرهش زا دنربی هنازخن هک دنیبی شلاب دنچ فودرگ هتسشنرب
 ارصخش نآ هک دومرف اربجاح دسغشناد شلاب دصتنه نآ ددع ()یزنم

 رگید دعاوب و دومرف نبب ارنآ تمام مدش رضاح نوچ ناوخم ۲
 تصفب یثبورد ییاضم زا نم لاح و مدرک ضبق اراهشلاب تمان دینادرگ

 ۱ و و دسا قرظ و فرظ یلطم قمی قولوس.) «نطو : د ج (۱
 ۱۳ 5 یر نیج زا تشسا ترابع ی زنم )۳( « (یتروک و د ءواب) دنراد گن

 ۶ نایایع هعلپ دیگ نم کین نالوفم" ذ گرزب نیچ ینعی نیچا و نیچام زین

 ؛درادن ارهملک ی نیا دج (یرم: ه ب «یرنم : 1



 ۱۸0 نان یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 ناطلس دبع رد هک تنگ تیاکح لوق لوبقم ناتسود زا یصخت رگید
 () تخم دوب یصخ نانیرح نایم رد و سوپ ورد دابنیک نیذلا ءالع

 ماح ناهج هاشداپ لذب تیاکح و یدرکی لصاح ینان یگرخم زا هک لاح
 : لسن زا یاشداپ قرشم رد هک دوب هداتفا هاوفا رد تقو نا رد نامز

 

 هک تسا هتسشن لوغم ۳ ءتسناسکی وا .در من و برن

 0 رتخا تنه دقن تسرایع ک , شيلع تبه رادقم دزن

 قافتاب نافیرح اروا داز هن و هلحار هن داتفا یرفس هشيدنا ارورخم نیا
 رد لاس هس زا دعب دش ناور )ات )دیرخ یک زارفرز دندرک یمیزوت

 نامالغ و لاج و لاض و لویخ و لیخ اب منی اش ارهجاوخ موری رازاب

  ییحرت و دش هدایپ بسا زا یلاح دیدب ارم نوچ راسب و نیب رب یئاتخ

 52 نتشیوخ قاثوب فیلکتب ارم و دومن رابظا نم نهاشب ماق یزازتها و درک
 زا تسافلکت عاونا دشاب تّتف و تورم باحصا تنس كنانچ و دینک

 و تسانیق و هرتن و رز زا یاوا و دروآ یاج تالوک ام و تابورشم

 هان ارم حاح اب زور نيا هویش نیرب و هداتسیا بیترتب ةاقس و نارگایخ

 5 مسانشی زاب هنوک # اروا نم و نینچه زور موس و زور مود و تشاد

 راسفتسا وزا متشاد یشوگ زارد تعاضب ٩ هک منک نالف دیرگف تبقاع ا

 مور زا نوچ تنگ اهیتف تزص یتمف انس كلتیار ییا )هک مدرک لاوحا
 متفر نیمز کور هاشداپ ترضحم نانک هزوبرد ۹ زارد نامهب مدرک رئس

 رظن رود زا متسشنب هتشپ رس رب وا رم رب مدوب هتشادرب كشخ هویم یردق
 ۲۰ () لاح فعض )٩( تلاح داتسرف سک نم لاوحا صحت داتفا نب وا هنالبقم

 رازه دص اب ماثما هاشداپ لاون و اطع هزاواب مور زا هک مداد ربرقن دوخ

 نیدب نوچ تسنارف بحاص هک هاشداپ رظن ات مداهن هار رد یاپ یئاون یب

 هو : ۰ ) ( دندیرخ ینعب () «لیحم :د لی : با ()
 ار«لاح» هللک هدج (2 . «لاح :۰ () . «درادن ۱ رد ارهلچ نيا (-)
,۱ 
 « درادن



 « ینیوج یادگناهج خرات 3 لا دلج ۱۸

 سس

 یون نیل تو. ین ی  غق
 0 ۷ رد دون قصاح 1 زا قوذ ارم هک دیوگی رتخد

 یراهتشا هاشداپ تمدخ رد تنگ درک لاح نآ ثحو دومرف بلط ارا"!هلیپ

 تسّرق دیابن بن رد یاپ رگآ نوا هدوفن لواطن نم رب یسکو ما هتفای *
 ضرغ هک دومرف مای طاطحتا دوخ هیاپ زا هاشداپ تمدخ رد و دوش طقاس

 تارایق و تارام زا ارت نیزا دعب دوش لصاح . زا ات تسنآ
 دنداتسرف وا بلطب یچلیا مان ءاش امح دوب یشیوخ ار متشاد اسم تک

 دنچ اب هاش دبحم دندیسرب نوچ وای تعنص نیا 8۹ زا سک دنچ ات
 وا و 5 دینوادش بلا هاب تفر تارا ناتیمرد سک ۰

 و رکیکب شیوخ اهش هک دومرف مریک تفگ و 3۶ وناو ۱۰ نایت نیز

 بس زور نوچ و دیرگم یقک هنایمخ رکبکی اب ایث تستوخا اب

 تعاس نا رد دومرف شلاب اروا تسیرگن ی ودب تیانع رظنب لو تشذگب
 ؛ دنداد ودب نانجمه دبسر رد شلاب دصتنه ییاج زا

 ٩ ماقم رادب تسیآ نا هينک م 1 لخت نیحر لاومالا نیت 4

 دوخ شلاب و نیتسوپ و اهماج زا یدومرف ارناشیا نآ ریغ و هرهاشب منا و
 5 یدرب را و یداتنین عاطتنا هجو مه ارنآ هک ()یراج تا لف

 م رب ودرا شیپ هک تاسوبلم عاونا زا ات یدومرف ناشب زا اركيره
 «یدنتفرگرب یدنتسناوت كنادنچ یدندوب هتخادنا ۰

 ةييتيلا ةمتت ف یبامشلا اهرکذ نع سار لا بوسنلا یا ینعسرلا طیسلا ال ()

 هری قد ( هلب :ج ۱ () 7 ی :یووب زا جزوجن)

 ؛درادن ارواو ۰ د () (هرپ :« «هلیف :د «هلص :ب ؛هلی ج۱ (0)

 :هلبقو روپشلا رعاشلا یماهتلا دمح نب لع نما بال ()

 .ماتیالآ فرا رمکحب یفق و « هلارنا فر روجآ مک یفب
 « دو : هدوزفا ۰ (۱) )»۱۱ قرو سپراب ةفجن ةهيتيلا ةمنت)

۱ 

3۴:0 
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1 
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۱ 1 ۱ 

۰ 
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 ۸۳ ؛نآاف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 دومرف دوب تش رداص ناشیزا هک یاگ تهج دندروایب ار صخ#ت اب رتد

 دایرف و دیشاپی كاخ تفای اریتروع دمایب هاگراب زا نوچ دنناسر لقب ات
 ننشکب هک نادرم نیا تهج تنک ()یکیف او یبت ه هک درک

 ردارب یرگید و دنزرف یرکید و تسرهوش یکی هک تسدش نامرف ناشیا

 « تفگ دنراذگب تنز وت لد تهج ات نکرایتخا ارکی هسره نیزا هک جو
 ,ارردارب اما دوب دن [وت هک )تسا ٌوجرم زین دنزرف و تسا ضوع ار

 ؛() دن دیشخم ودب ارهسره تسین نکم ضوع هجو ۳

 ()ناقایفف و نالوفم تعاج لّوا رد و یدوب بغار یتفگ یاشاعب رگسید

 یتفک تیاکح دش صاتس ناسارخ نوچ دندوب وا تمدخ رد نایئاجخ و

 ۱. تراشا و داتسرف ("نوغامروج یملیا دنتنگ وا شیپ قارعو ناسارخ ناریگ
 دنداتسرفب یدنتنگ ()هلیف ناولهپ ناده زا دوب یی دنسرف رک یتشک ات درک

 فارطا بسانت و هثج تماخن زا وا لکش و رظنم دبسر نآاق كيدزنب نوچ
 ۶ 510 یتفک ات دومرف دندوب وا ۳ هک کید یتعامج اب دا تی كلین اریو

 توربب دروأین نیمز رب روا تشپ یک و درک هبلغ تمام رب دیتفرک

 ۱ رادید هام یرتخد اروا دعب ات دومرف شلاب ۲ دصناپ تانیرشن

 ارنتشیوخ هک تسا تعامج نآ مسر كنانچ دومرف راتنگ شوخ راتفر شوخ

 دراز ادیت ی
 هناوخ اب ار كيزات 5 دمزفا دوریم ودراب یزور رتخد هدوب بنتج

 حازم نیا ي نالوفم نایم رد و یشاب هدرک افیتسا ت تاذل زا مان هبیصن یتفای

 ۲۰ دیگ رعاش كنانچ دنهد تبسن تا مظعب ارناکیزات هک دشاب

 ؛تسدوجوم : ج۱ )۲( «تسیچ بیس : (هلج نیا یاع) د ( یکیم نیا :ج ()

 لبق لاس هاصتب بیرق هک ینیوارو نیدلا دعس همان نابزرم رد اهیعب تیاکح نیا (1)
 نابزرم) « دهدیم هلتضب ارهعفاو نیا تبست و تسا روطس هش فلات یاگناهج زا
 « ناقایفف : ج « ادا :ب ب « ناقاش :۱ () ۱۲-۲۱۷ نم ریج حبط « همان

 (هرپ ( هلیب : :ج ( هلف : ۱ 0 « نوعاب روح : :د (9 ( نایقایمف : د

 ( دص :۰ (0)



 « ینیوج یادگناهج خرات یا :لّوا دلج ۱۸

 2 هومرف یشلابتنودرک کلپ روا شیوخ ببیالو اب
 نیهب رد ربا دوج نآ زا تسیتیْور 1 ایرد رد با عبط نآ زا تسیتیاکح

 طظافح هک نید نوچ تسیرک راظتا ارنشج یزور تسدوب یضضش گتید

 + هتشگزأب و لیدزد رز یحدق و هتفر هاگب اوخ رد دنا نش تسم

 زا حدق ن کم کتب هدومرف یدانم هتفاین زا هاچ بتلط حق *

 دف یر کبد دنفا لپ ذبم دیاب وا ساعتلا چره و دبای ن هامآ ۰ ناجب دروآ

 هاشداپ ات تنگ یدرک تکرح نیا ببس هچم )تسا هتنگ اروا دروآ حدق

 دنیرگ ()ناقاقط ارناشبا هک م ناظناع یاب نیش ازیااق ناهج
 رد لام تهج ما تسدوپ عاتم نارا تدایز هنازخ رد ۷ و دیامرفن داععا

 نینچ رب یسک ات درک دیاب نارگید رابتعا اروا هک دنتنگ ارما یعمج «ینتفر ۰

 ودب هراب گرد نکن ماهداد ناما ۳۹ هک دومرف دون دناوتن مادقا یکرح

 هنثک هک دوب سوسفا ارلدرپ صخن نینچ نیا لثم و درک ناوت یدصف
 دراد فخر لد هنگ ات یدنتفاکشب وا هنيس ات یدومرفب ۷و دف

 و نایسا اب دومزف شلاب دصناپ اروا تسدشن هتفاکش تلاح نآ رد هک

 «داتسرف یاتخم و درک رکشل رازه 1 روا و رایسب یا _

 درک لطاب ارالغ هک نانچ دیراب یرگن تساخرب هل كنا تقوب رگید

 ۶ هک تنجرپ نانچ مروقارق هلغ ءالغ داتفا هعقاو نیا هک تقو نر

 انک هلخ ک تکه دندرک" یدانم ات دومرف تسدوب تفای ان ()رانید كيب

 کند راب تسدشن نایز اروا ما کده هار دوخ لاحم ددرت یتنفا

 ۶ ارش زا تمام دشابن یصاح و . دنهد بآ ارعرز ص۲
 دما لصاح هلغ نادنچ لاس نآ هک داتفا نانچ قافتا دنرگ ضوع اهرابن

 ؛تسدوبن عفن و تی ن دندوب ۰ زاغآ هک تم و هک ۲

 ینعب قاقرط )0 (دنتشگ : ۰ د ب () «درادن ۱ رد ارهلج نیا (-۱)
 ۱ یا :ج «نافافرط : :ب - ؛(قروک رد هواپ سوماق) تسا بش لو ءارف و ظفاحم
 : و ج () «رز رانید : ب () « ناماقرط : 3  ناقاقرب : ۰ نافافارط : و

 ( حر: ب « حیر

(۱) 

 نا ۱ یتیم دیو ی تیوب ی
 ۱3 ؟ ترش 1

۱ :(:( 

 ی ی ی صرع بوی یا بود هویج هوس جیم حج



 ۱۸۱ نااف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 نا زا و دندرشب ارنا یاهناد ات دومرف دروآ هفحت یران اروا یصخ رد
 ؛دومرف یغلاب هنادران زا ییره ددعب و دنداد بیصن ارنارضاح تمام

 ()نامزلا ف حنا ماحدزا یورش . هباب ف هوا حزب اف
 جیغ رد تنگ و 2 وا ترضح کی یابز یزات نید ناریدم زا وتیف

 « دنا دب ناشیا هک دشکب ارناناملسم ات یکی ارمرسپ تنگ مدید باوخم ارناخ

 51: نافزب -تسنگ دوخم اي تنگ نخ وت اب مجرتج تنگ یتعاسرکنت زا دعب
 زین نم تنگ هن تنگ ینادی ()یلوغم و یکرت نافز وت هک دومرف « شیوخ
 ضعحم غورد تسنادین رگید نابز چه للوفم نابز زج وا هک متسین تلشب
 ؛دنتشکب اروا ات درک تراشا و دوشیم تسار اجنیزا

 ۱. نملسم دنیوگ "شات ارق ارنآ هک یضوم زا. ("توکت تبحان زا زگید
 دشاب تعجارم تزاجا اروآ كنا دما تسدروآ تالوک ۷ فودرگ اروا

 ِ ؛ابنم و ةحونصم ةعوبطم
 صرع و ها ۰ 1

 ید امت تایلع ۶ یلا للح ۷# قم و ك فا رط كيلا ی
۳0 

 2 7 رس ی 9 هه

 یلت هتب ناتو زم * اع هبقاب + ها

 لر وهو دوم دو یا ی ((0۸۸ قرو سیراب ةفسن ةميتيلا ةَمت)
 دا ای لا ةلق عج دسآ لع اد حج رقاا لزانم نم
 : ایی نیا رمش ف ضیا ءاج دق و

 اب اهعیولط 7 موی : سما * رنک ی یفج_ نیب ی*ارت ثماق
 ان تا ادماف نرو ملل دّمس عج نیم هضب دنمس الا ةصسا و ةريهشلا ةياورلا
 ام لع الکتا نیملا جن دعسالا م قلاب هیف طبٌش ثیح قالوبب عوبطلا برعلا ناسل ی
 ها رظیف لمحا جربب دعسلا رم ثبح ةخغباتلا نوید حراش یسویلطلا ریسفت لع ْنِظا

 برعلا ناسل بحاص هرکذ ام تیرص ضقانی اذه و نیملا خب اهژرنی وا اهیورب ناک

 الا مولا دوعس یا دوعسآ کد ةفیاتلا نآ لع تیلا اذپ دیشتسا ثخ دکق

 «باوصلل قفولا ها و هرعش ف
 « لیوغم نابز :نام رد ذ () ۱11۳ ص قف تییاهم رم دقز (یزفلل ٌثيصق نم )

 عماج ف اذک 6 هتوکس :د «توک:ج(2  «یلوغم یرت نابز :(هیشاح رد)
 : ج «شابارف:ب «سامارق :1 ؛باوصلا نم بیرق وهو ۷۷ ص هشولب عبط غراوتل
 « شابارق : :د د سایارق

  دم



 «ینیوج یانگناهج غیرات زا لّوا دلج اب

 ماهدرک ملست دوس تنگ یرارق ءادا تقو دوب هتفرگ شلاب قاتتاب نااق زا

 اد ناف .تسدب نیو م تک یک و یی و دنماوخ طخ ()بک
 . روضح رد و ثقو مادک هک دومرف لاّوس وزا دندرکرضاح هاگرای:ود اروا

 هن یک تمدخ رد و یدوب اهتت زور نآ تفگ مسانشین ارت هک دوب هک

 و نشور وا تحاقو هک دومرف نآ زا دعب و درک گفت یتعاس نم نوری «
 مک تس اوخ زاب اروا نخ نیدب را اما ب ین نیعم وا یارفز و بنت

 روا اما دننک وا كرت دش رکنم ناهج هاشداپ دنیوگ ناگدنونش
 ۳ هما ات یخ زور نآ و دنناتست وزا 7 ام هنازخ اب ات

 کد هاگان درکی نیعم اهب زا تدایز اركيره ناف دندنسی كيره هشقآ
 ۱۳۳ یه دیک رضا اروا تماجع دیسرپ دیس تزا هراب +

 نتسرگ و دن عرضن رد لاح دنرگن وت عاتم هک ماهدومرف ما زا اش

 نادب و شلاب یم تنگ تسا تیق دنچ ارت عاتم هک دومرف نآ زا دعب
 ۱ «دندادب اروا شلاب دص مشوخ لد

 هراظن وا ()یایاظح و نیتاوخ رد دمآ رد ینوتاخ وا ناشیوخ زا رگید
 اجتآ ("جاولی بحاص هعلاطم ناشیا تاعصرم و لالو بایث و تسدرکی ۰

 هلبط هدزاود دنرایب تسدعم هک یدیراورم هک تسدومرف نااق تسدوب

 ات تسا هدومرف دندروآ تسدوب تیرخ رانید رازه داتشهب هک دیراورم
 ۳۰ هک هتک و دنا هر وا نیتسا و نماد رد .اهدیرلورم

 ؛ینکفا نارگید رب رظن دنچ دیراورم

 ۹ ل هتاح ابف 0 کلاس مایسلا تلیزآ نیا تكلس ۲.

 ۳ قو هاسلا له تل دبق یلا هه سو

 ۲ «ضرج :د «یجرخ :ج 7 ( قرح :ب ۱ (۱۰) _ِِ 3 بز : با «عرج و

 .  هیاباطح :ب() ۰... «درادن ارهلک نيا 3 «هیک:جبا «۰ قاذک ()
 «جاولب :۰ «جاوط : .ب (۲) ( درادن ارملک . نیا ج ( یایاتح : 11 « یاباطخ : 3

 ةيصق رم كنمزا نب دعس يا ق یرویاسیتلا دحا نب لپس ملص ال تاییا نم )٩(



 ۱۷۹ ناف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 دوب هتفأی هار وا لاح یشیورد و فعض مروفارف رد دوب یمف گکنیم

 نوچ دن دصرتم هاگرذگ رب و دنکیم هتخاس یوکز ب یورس زا ةساک

 وزا درادی شیپ رد هساک و دزیخی یاپ رب دنیبی رود زا وا ()بکاوم
 تسداعا ارنآ ددع باتک زا کی دیامرفی شلاب هءاجضب اروا و دناتس ی
 ۰ دیئانم راکنا نم یاطع رب هک مک تساوخ زاب ارایش ی ات دیامرفی دنکی

 و 1 ارنامال خر هک دومرف و دیرادم خیرد لاّوس زا نم 2

 ؛دزک رگناوت | ارشیورد نآ شلاب نا

 ناش رهظع وب نامّرلا و فو كلم
 و دن رس

 0 ناکم ی رتفلا و تلهج . ()یم اهیتسا ام نادض

 ۱۰ زا و رک نر هرقن شلاب اراهچ ون یارما زا ماتم یصخ رگبید

 ۶0 هیلع دبحم نید زا ات دندرکی هذخاّوم و دنتفرگب اروا دما زجاع نا یادا

 دارو ٩ ای دتنب ارف یتمرپ؛تب شزکبو دننک لاتما دالمتا ویلا

 هس ناشیا زا نادرگرس ناملسم دننزب بوچ دص و دننک اوسر رازاب نایم
 درک یتمالع یوچ رس رب و دما نااق هاگراب شپ و تساوخ تلبم زور

 ۱۰ دش هاشداپ تار مولجت شپچورد لاع نوچ دندرک رضاح اروا ات دومرف

 دندرکی ناملسم نآ رب هک ینیلکتب و دننشاد بلط اروا نایرغ ات دومرف

 بوچ دص ات دومرف و دنداد ودب روغیا هناخ و نز و دندرک ناتاتک ۲

 ؛دنداد شلاب دص ارنالسم و دندز روغیا نا رب رازاب نایم رد

 (۵لملا نع منم للع 7 1 19 دارولا ٍلح انا رجب

 م یدنیگ (یزبیم وا هک اراخم () غرچ زا دیس دوب یا کا

 ال 2 یلخ:ب ,یقلخ :«د جا «ةمینیا ةمتن ف انک () «بکوم:۰0)
 ) ۲۱ قرو سراب ةنل) ةميتلا ةمتت یف یبلاعلا اه ذ رصم زیزع یف یطایمدلا اول

 مم  9 ت ی د «او :ب ۳ 10 ی :د ۵ ۱

 «خرج+ زی و زاد و را 9 هی #



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۷۸

 تكيدزنب تفاسم نادنچ زا كزان رهوج نینچ ات دشاب هدزک لیحت اهجتر نیا

 ۱ ی نا بجناص و دهد شلاب تسیود اروا هینانر ام
 . نوریب با هاگان هن اي دیناسر هاشداپ كرابم عمب سکوا نخ ات هتسشن
 دقن شلاب تسیود زور نآ ۸ و دندادب فیرفت تراغب اروا و دندمآ

 نیا هک تسدومرف تسا هتفری یشبح مداخ عن نو زور ناو دندأدو دب «

 لصاح نامداخ ام تهج هک دشاب نا تعاطتسا اروا هک .دیسربب ارصخش

 ودب ان تسدومرف رگید شلاب تسیود تسنم راک نآ تنگ صخت دک

 و دماین زاب زگره صخت نآ و هداد لاثم و هار جرخ تهج دنداد

 «تخانشین اروا نکسم و اشنم سک
 او انا نم اهخا ال . تا هل ین هال ناو
 یصخ رم دوب هتفرن عاتسا هتنگ زاب سویأم وا ترضح زا یسکر گید

 سک چه اب و ماهتفای یچگ نم هک درک روهشم قافآ رد زرخاب نیلام زا

 ره [ابآ و "دوش نشور نآاق لابج نم م هک یتقو ات تنگ مهوخن

 جیب نخ نیا یدرکم هزات ینعم نیمه یدوب هجوتم بناج نادب هک یی
 و دیسر وا ترضحم نوچ دندادب غالوا اروآ ات دومرف دیسر نااق كرابم ۰

 ات تسیابم یتلیسو ارم تنگ دندرک وا نخ ثحم تفر ودرا نوردنا رد

 و دوب یراّزط لکش نوچ «منادین مگ چه منی هاشداپ كرابم یور هطساو نادب
 یریغت و تشادن نی دنسپ ار نخ نیا درآ رّوصت رد تاکرح نیا لاثما سکره

 یاب زاب یدیدب ام یور تگ دومرف ضاغا اما دشرهاظ وا لاوحا رد
 ۱ ۱ ها را تسالس و دندرتم نایللاب اروا ان.دومرق و تک

 موم سبوس لب 9و مر نع تا اقلام
 « دوشن هد جب )۲( 43 تمسیچتم هلشم ت تفگ _ضرف رب «نم» ٌدلک (۱)

 نعب و ءاسورلا ضعب ف یرصلا ةفافُد ال ()

 رول یا سنت مک تسقاجت نا و * وب تفرغ ذق "یک دوجن اف تذچ نا
 ۰٩( قرو سراب ةعل ةمينيلا ةمتت)



 ۱۷۷ ؛نآاف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 نانچ موفارف رهش رد و یتخاس دب یاپناک و گناک درب. یتید

 تشادن شیب تفرح ناهو یدیرخن یوجم اروا ناک نیرفا مه هک فورعم

 تاک تسین تسناوتن رگید هلیح لاح ()لتخ و دش شیورد رگناک

 نویب ودرا زا نوچ داتسیاب ودرا رد رب و تسب ییوچ رس رب و تشادرب

 ۰ ناک نک مي هک گاک نآ تگ تک را ک دات اب
 ماهدروآ ناک تسیب تسا لیسر زجگل راک و مرادن رگید يسک و درخن ارم

 ؛دنداد ودب ")شلاب تسیب و دندتس اروا یاپناک هک دومرف عدم نااقب

 3 درای كرابم رظن رد ارنا دندروآ سینن عصرم یر ارنآاق رکسید

 داد ْصاوخ زا یکیب دوش نابنج ی نآ فرط (7رس زا ددنبی نایم رب
 ۱۰ رگرز رگهدوس دیشر وا مان داد یرگرزب رپما نآ دنک غم نآ ماکعتسا ات

 رگید یونب دندرکی رک یاضاقت هک زور ره و درک جرخ و دتسب رک
 رگ ان و لو ایا تشذگ دح زا تلطام نوچ تنگ ف یرذع

 ندا ی تیچ تهج دیانی راچان فالتا و نآ مییضت تلاح دهد زاب
 دیچره هک دومرف ناف یبشاح هضرع و دندروا هایداپ سد هعب اول

 ۱ تسا یشیورد و فعض و زجت لیلد نيا لاثما رب مادقا اما تسگرزب هاگ

 طاسبنا تکرح نینچ نیا لثم رب یدیسرن رارطضا تیاغب وا راک رکا هک

 ات دنهد ودب شلاب هاجن ودص هنازخ زا و دننک اهر اروا یتشگن نکم
 1. 0 « دیاغن تأارج لوحا نیا لثم زپ و دنک دوخ لوحا ترم

 ۲ نت یا ی ظ م صص ر ی اط 4 1

 ۲۰ ردتنم وهو ۷ طق انع ام و ء رذتعم وهو ۸ رفّول اب داجام

 دندوب هتسشن هاگراب رد هک یتعامج در یلح هلایپ اروا یصخع ۳

 هنرا دومرف دندومن وآ تم دخت را هاب رد ارنرا کلن یو دن دتسد

 زا تسا هدوب ترابع یاب () (لابخ لاحم:۰ ؛لتم : ب «لیحم: د ۱ )
 هرقن شلابب فرصنم ارهاظ قلطم شلاب و ۱1 صب دیک عوجر هرفن اب رز لافثم دصناپ
 ماه د 0( تینا
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 « یقیوج یانگناهج خرات زا لّوا .دلج ۱۳۹

 راهچ و دهنی ابق بیج رد یکی دربی وا كيدزن لاح رد ۵ دهد ودب

 و ط دنکیم جام و ۱ اب .ت تسا ک یی هک دنادی زاب تروع ی

 معما تشک ز زاب لاح تروص تفگی هچ تیررقت هک لیسرپ نااق دادب زین

 الا ک دمرف لاوم هراب ید تنکی اعد درب راد لایع یتروع 0

 آهک دومرف و رج هنا رخ دیارح )یه نوچ دراد كدوک متی ود تنگ ۰

 هود هک هماج عون ره زا دناوتی كنادنچ هک دومرف و دنهد زاوآ 9

 ۱۳ لوک هم یفرم رایظتسا 5 دراجرب نادنچ جن یاپماج زا تسوا
 میس صسم ی رظ ییس

 ماتیا انا اندر ی ۹ 0ام آ نع مات الا لکت و

 ح هک دسرپ ی دیای وا شیپ رد هتفرگ تسد رب یزاب یراد زاب رکعت

 دیامرفی ارنزاخ تسا غرم تشوگ وا جالع و تسروجنر دیوگی تسزاب ۰

 دهد فارصب ("یشلاب و درب دوخ اب اروا نزاخ دهد ودب شلاب كي
 نزاخم زاب شرظن نوچ دنکی تلاوح ودب دنچ یغرم یاهب هلمجنا زا و
 دوشی بضغ رد دک ی هضرع شیوخ تیافک دسربیم م زاب لا :۱ دتفای

 شرامش و باسح هک ماهداهن وت تسد رد س لاوما تمام هک دیامرفیمو

 غرم رادزاب ۳ نسب زونه ردق ن آی

 نم كيدزنب هک سکره و دیبلط یزیچ اردوخ تلیسو نادب تساوخین

 دوس ان مریگی شلاب و موشف ("قانرَأ ام دنیوگیم هک یتعاج زا دیا
 هک فنص ره زا ناشیا ربغ و دنروا اهعاتم هکر گید یتعاج و مهد

 کد یونب دناهتخاس یبش کره هک ()غادی نم کین از ام كيدزنب

 شمارا و شیاسا رد ام زا سک هه ات مهاوخی ام اما تسین تیشوپ ام رب ۰

 دوری ضاغا ناشیا لاوحا زا دنریگی رب بیصن ام تلود زا و دنشاب

 «دنداد راد روناج نادب شلاب دنچ ات دومرف و

 ۲ ی دیک عج دوم او 0 «شلاب : ج ۱(
 ۱ ی

 «غادین : هد ج ب() ۹ هبکاح



 ۰ اپ ۳ 6

 ۷۵ ؛نااف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 دندزک نآ تفاضا شلاب رازه راهچ و دندرک صوصخم هیامنارگ تانیرشت
 لات ءتولا و ةعيرلا ع «ع

 نیدنچ رگم هک دنتنگ هاگرد نانکراک دومرف شلاب دص ارینیورد رگید
 نآ رب دندرتسگب و دندروا شلاب دص وا رم رب دسانشی مرد ارشلاب
 ه تسربثح تیک تا شیورد یاهشلاب دنتنگ تسیچ هک دومرف درک دالک

 ؛دنداد شیزرد نادب و دندرک فعاضت ارنآ

 ار عافم هک الماتآ ساق ۳ لبق

 هک دوبرف درک ادوس وا نانزاخ و ناریما اب شلاب دص یصضش رگنید

 هاشداپ دوب هداتسیا ()یشررق رد رب یشیورد یزور دنهدب ردقن وا شلاب

 "۳ ناه گم هک درک لابخ داتفا شیورد نآ رب شرظن دما 0 ناهج
 هح دومرف تساوخ ز زاب داد تمس ابق ودب "شلاب دص هک شن ۱ صخس

 دنهدب دقن یتلطام و راظتنا یی درم نیا و وجحو هک عاهدومرف ات ت تساهزور

 دص و دنتفر هنازخن شلاب بلطب نایچروق و دومرف فقوت ماقم نآ رد م

 دیوگی شیورد دندرب شیورد نآ كيدزن هداهن ابق یاهنماد رد شلاب
 ۱۰ نوچ داد دیابی سانجا تبق رد هک تساهشلاب دنیرگی تسا شلاب هچ

 دنرادی هضرع و دننادرگی زاب اهشلاب ینشچطید هک (۲) دننادی وا لاح

 در دیا نوربب ام ٌهنازخ زا هک یزیچ هنوگچ هدوب وا یزور هک دومرف
 «دنداد شیورد نادب اره درک ناوت

 ضورف رمارکلا دنع فوت , قءورم قوقح ام و

 :. درذگیم ()یشرق رد رب هتفرگ شود رب ارود کدوک ودنه یقتروع رگیید
 شلاب خب هک دیامرفی ارنزاخ درگنی ودب دوب هتنگ زاب ار زا نااف

 خفب] یک اس راز و تیوب نیا ًالصا ج ( هاگر 3: ( ید رف: 5 (« یسوق : : د ()

 لوخم ناخ رصق [فورح رخ[ ۰ هاب رع و یا نیر و و

 :چج ( یشرو+ ت )۳( «(اذک) دنناد ی: ۲ ۱ () ياقر کد و هواب سوماق) تسا

 «درادن ار هلچ د « شرف
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۱۰ 

 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لا دلج ۷

 ؛ دادب ۳ و فصن نت ددع هس عاتم نیز. زد

 قاکد رب داتفا قوس رب وا رم یزور مروقآرف یانب یادتبا رد کتی

 ات دومرف تسشنب هاگراب رد نوچ تثگ لیام نادب وا عبط دوب باتع
 كليدزنب درخ باتع نآ زا ان تشادرب یشلاب هنازخ زا بجاح دنوشناد

 دادب دوب نآ یاهب فاعضا هک یبر شلاب زا و دتسب ةناوخ و دش لا

 کكي اهم ارباتع نیدنچ هک دومرف دنداهن هاشداپ كيدزنب هچاوخ نوچو
 کدنا نیا یاهب هک دروآ رب نابیرگ زا شلاب یقاب دشاب رک رایسب شلاب
 هسرادیرخ رس هه رد اروا هک دومرف و دیناجنرب كين اروا نآاق دشاب
 تفد دی و دننک مان ددع هد ی دشاب هداتفا ک ام نوچ

 هم ص رص سم

 یانغالا دیالق هک اعیانص ساق ةعئاص کا و

 ()ییوغرت داتفا وا رم رب ()جاولی بحاص هناخ دومرف راکش تیز رگیید

 هزن یاج نوچ و تفگی م یاپ و روم و ناهلس تیاکح و دندروا شو
 ۳ ۷ زا هک نوتاخ اکومو رس رد ی طابن ارنآافو دوب

 مسن عاوناب ار اگرخ نوریب دومرف لوذبم لوزن فیرثن ؟"ربارب یدوب

 ۲ بابح لال دوتع زا ارهاگرخ نوردنا و تخادنا شرف تفبرز

 «دیشاب ]1 اب راماخ لا و دیقسشنب و نوچ و
 »ِ 11-0 ست ۶ 2

 دندوب رضاح وا تمدخ رد ک 7 و دومرف ۹ یائان زور نا و
 ۰ مح ۰

 عاوناب ار ""جاولی بحاص ات دومرف رگید زور دادب بسا و هماج ارتمام

 اهدعب و ((8۱۳ قرو ۲۲۰۸ ددع ٍسراپ ةیلمالا ةيکلا ةف) ةمبنلا ةبتت

 یداعالا هینک لاوت لیب ۰ یتح دوجا ق اتماج هلابب
 ۱۷۱ صف تییلا اذه رم دق و

 «یثوخزت :ج /د ق اذک () رجال: ۰ «حاول : ۰ پب «حاولپ د :1)

 10 ( م : د () ارثا رب : ۰ د ب () « یفوعرب 1 نزفز

 «تابح و: ج یو 9 (بایح و : هیت اوت ایق 0 (و* ؛دیازفای

 ۱ 4 حاولب : «جاولپ : ۰ "« «جاولپ : 10۳0



 ۱۷ ؛نااف یاتکوا لاعفا ِتارداص رکذ

 تسا هدروا ام تهج تسا هدوب رتهب زب زا 1 نیکسم هک دومرف و تفرگ
 هک دومرف و دنداد ودب دات نسب دراز و شلاب دص هک :دنار تراشا

 «مئامرف گید ات دیا ام كيدزن اب زاب دور ِِت نیا نوچ

 تاوف الا و قارالا لوس و « هسداوفلا لیست بس ادغ د
 ۰ ؛دومرف شلاب نآ لثم اروا دروآ ناوقتسا ناکیپ دص اروا یصخش رگید

 یدزک راکش طاقت ناتشز هام هس لات زا 6 یفوب نا وا هی ید

 عاونا ی یتسشن ()یسرک رب هاگراب نوریب یراهب ماعط زا دعب هام هن یقاب

 رب هتخادنا نمرخ نمرخ سنج سنج یدوب دوجوم ناهج رد هک سانجا

 و یدنتخیری لاّوس و ناعیتنم رب و یدومرفی راثیا لوفم و نابلسم

 ۱۰ تیزا هک یدومرف یتشاد یتماخن و یتثج سکره هک یدوب نآ رایسب
 دیگ وآ عاب هلصوح رد كنادنچ تسرایتخا هک مادک ره زا سانجا

 كنادنچ هیانارگ یاهماج زا دومرف هک تلمج نیرب یصخت یزور درادرب

 هار رد هماج ات کي تعجارم تقوب تشاد رب دیگ سک دنچ نشوغا رد

 ناف تشک زاب هتخادنا هماج بلطب درب دوخ هاگیاجم ارهماج نوچ داتنیب

 هگید رب ان دومرف دوش هنر هنرگچ هماج کی ربب زا يمخت مدق هک دومرف
 ؛درادرب دن |وتی كنادنچ

 دشب ار تسک دوج دوش ۵هنز 7 ماح

 2 جم 2 وا

 دودح نآ رد و دروا نوخربط هنایزات بوج تسیود اروا یصخ کنید
 ۲۰  دنداد یغلاب اروا نا یددع رهب دنزوس ار بوچ نا (1) یهزهیهب

 | سم 0 9 ص2 مو هم ند

 یداوهْلا اس و , ارط هیلا ۳ راصف
 و هع 7 9م ۳

 داسملاب ۶ مهرشب و ۳ اونهت ام نم و

 قانعأالا یداّوهلا () ۰ مزیه یاجم: ج «مزیهب:ه ب() ۰. «رز یک :۰ 0)

 ی یلاعلا امرکذ یتسرطلا دّمحم نب لضفلا لع ال قيصق نم ناتیلا و ةيدام اهدرنم



 « ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷۲

 ۳ هاب زا یامرفاف یتلص ارینک نم بارش تقو رد هک تسنا

 ود كي ات امش نایم زا دیکی فوقوم اریقسم و دیزادنای یتیوعت نآ رد
 ؛دوب دهوخن نیاف دنباين :دوج 9 یازج ۱رلانما رابتعا سک

 ارنآ تییناب سی . یر والا غم
 ۱ او یکم این نیخالا هم ۱

 ۳ نر نی زا یصخت دوبن لیا زارش "كنا تقوب رگید
 ِ اب ماد 07 یدرم 3 ماثما هشداپ رب و تراپ زا واربش زا

 ۲ 7 7 1 وا سعتلم قفو رب ات دومرف

 هک دومرف فالتا كلب تسفارسا سعتلم دی زم هک قندرک یفقوت ترضح ۰

 و امرگ و دشاب هدومسپ ارح و ءوک نیدنچ ام هزاوا رب هراوخحغ هراچب
 دشابن یناو وا تعجارم و تردابم جرخن وا سعتلم و هدزک نهاشم ًامرس

 زاب مورح هک دشاب نانجه دورن یدیزم نآرب کا هن یفاک اروا ضرف و

 ۰ ها تیدرت اب تفاسم .دب اب یشیورد تشاد ناوت ور هنوگچ هننگ

 ودب فیوست و قیوعت ی تفر تراشا یا تمات ددگ زاب تام دالوا ۰

 رد وکین مان ارهاشداپ و تسگ زاب نامداش و رگناوت :ِ دنهد

 ۳۰۲ تر اس هایم العاس .دمیلا نم قو ۳ ۳
 اعدب نافز هتسب یلوج رب لاود هد و ۳ وا ترضع ۱99

 وآ مم فاشکتسا و داتفا ور نوج تک رابغ رظن داتسباب رود ز ا هدانک ۰

 ۷ هقفن ارنآ تشوگ مش شاد یزب شیوخ یادخدک رد هک دوم دن رک

 تس لب اهاود مدروا ها ناراد حالس تهج تسوپ و مدرک

 ؛درادن ارتیب ود نیا الصا جد «یهل:۰ «0با ق اذک ()

 «تیْأر» هارپ ناکم یزغلا



 ۱۷۱ ؛نآاف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 هدیازه و .دنرگ فن ام هاب رد ز دباب اوت و نت انها ب

 ان مرازگی هک تسامش ضرف دشاب )یجرخ نایین امش رب ارتعاج نآ
 «دندرگن زاب نارسخ اب ام ترضح زا

 "هک ی اقا رهبر ی و ٩( لیلا نعراملا رطوبت
 ه سعلم هک دومرف دندروا لیف نادند ددع ود ناتسودنه زا یتعاج رکید

 دنهدب هک دومرف تبثت و ددرت یی شلاب رازه خپ هک دنتنگ تسیچ ناشیا

 ناوت نوچ لام نیدنچ یزیچ رثح هک دندومن رایسب راکنا ةانک تعاج

 اب سک چه هک دومرف دنا یغای دالب زا تعاج نآ كنا رگید و داد

 «تسین يغناي نم
 ۰ اعلان لاون لبنی , یتح دون ین ادهاج لب

 شیع تقو و دوب هتنگ مرگ مادم نی زا فا غامد کكنآ تقو ی

 تسیود اروا ناسارخ هالک هویش رب دروا فالک اروا صخ هش شوخ وا
 كنا بیس .دیتشاد فرفرم نآ.یاففلا اب طتقو تارا درنف شاپ
 نآ تقر ناه ره زگید زیر اه دعای را لعف را رادفب ساک دیس

 ۱۰ دومرف دندزک هضرع ورب تارب داتفا ورب شرظن دش رضاح ودراب صخش
 شلاب دص زور ره و دوب فقوت رد عون نیرب و دندرک ددع دصیس ات

 ناشیزا و دندرک عج ارهبتک و ارما و دیسر دصششب ات درکی تدایز
 دهاوخ نکم دبا یاقب داسف و نوک رلاع نیرد ارزیچ مچه هک دومرف نلاوس

 و دنار تراشا ()جاولی بحاصب تسین نکم دنتنگ قانتاب هن ای دوب

 ؛. رادیاپ نراهج رد هزاوآ و کلين مان لب تسا طلغ نخ نیا هک دوبرف
 هاود هک ()دیئامش نم یقیقح نمد هک دومرف و دروآ هبتکب یور دشاب
 گن ای یخ دنامناگداب نم زمارآ نیت رو وفا را کف

 و (دننیوت با زی فر خم
 «ات دومرنب : دراد ولو یاج د ۵ هدندرک لاها ناگدنسیون : هدوزفا یتاحم| یطخم
 « دی ایش 11 دی امش : د «دیاامش : ج ب )۳0 «جاولب :۰ «جاولب : ب «حاولی :1 (۱)



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۷.

 دودعم دنچ نا زا و دراک یه برق .یصخح دندرک زاغآ تعارز وا تلود

 دنرامشیم نآ ها و برت هک دیامرفف دربی وآ ی درادیرب
 ؛دیامرفی شلاب دص دیای رب ددع دص

 دشاب ناگیادخ تسد و لد  دشاب ناکو رج تسد و لدگآ

 دناهتخاس یکشوک هتشپ هشوگرب قرشم بناج رب مروفآرق ینسرف ودب رگید«
 ادب ان دشاب ن زا رب رذگ تعجارم و ةاثثم بناجم هجوت تفوب هک

 1 4 ارعضوم نآ و دنبوگ )وغرت رنآ هک دنرا لزن رهش زا عضوم
 ماداب زا ت تشاک دنچ یتخرد هتشپ نآ بیش رد یصخش دناهداهن م ۳

 ۱ ۱ نآ دوب نیدن زبس تخرد دودح نآ رد ونک نازا شی

 1 «دنهد یغلاب یع یتخرد ره ددعب ارتنراک ات دومرف ۰

 1 (0مَدلا طب الا ط ناکرآ م ابکسنم نملا + تن 8 هک داک و

 رد دوج و یئوکینب وا هزاوا و ها یاشداپ تخت رب نوچ رگید
 هدروا هک سنج ره دندش ناور وا تمدخم راطقا زا ران تفای راشتنا مع
 رز رد و مان تهقب مدقویات یدرمرفیدر و رابتخا زا دندرب

 ناشبا تاشاق تمام هتفاین تمف و نکفا ان ناشیا هشقا رب رظن هک یدوب +

 تسا هدوب نادنچ و نیدنچ هک یدندادی لیصفت دوخ لییب راجت یدینخب
  تعاج ءویش نآ نوچ یدندرک مان یرد اریندص و یدنتنگ هد ارکی
 8 .د کلب یدنديفک رد یور و یدندایگب اهراب دنفای زاب ناناگرزاب

 یدندمآ زاب یدنام هرطق یدوب ناع یایرد هه کا ن راشیا تاشاق زا ارزور ۰0

 هد دیارب عاتم تمق كنادنچ هک دوب نآ نامرف و یدندرک نآ تیق و ۰
 هضرع تلود ناکرا و ترضح ةانک یزور دنهد هجو و دننک دیزم هدزاب
 دوخ ناشیا یاهعاتم یاهب هک تسین بجاو هدزای هد یدایز هک دنتشاد

 هنازخ اب نالماعم هلماعم هک دومرف تسا لذع تبقب هک تسنا زا تدایز ۲
۳ 

 (ونرت :ب هوعرت:۱ «جفانک () ۰. «اوغرن :د هوغرت :«جب هوعرت 0
 «یناذمطا نامزلا عی دبل 1( اور ۰ (اوغرن : 74



۹ ۳۹ 

 ۱1۹ ناف یاتکوا لاعفا تارداص رکذ

 درک صوصخ تمرکم عاوناب ارهنرا

 رطقلا و رحملا لع ین دقف كادت . اهشآ رطقلا و رسا نا لاق نم و

 « 47 هک دومرف دز وناز رود زا ()دروآ وا شیپ رت ود بیرغ یصخت کنید

 یشارت ريت نم تفرح تنگ تسیچ وا تجاح ات دنک وا لاوحا صعف

 هرگا تسنیزا نم لاح یدکارپ و مراد حج ضرف شلاب داتنه و تسا

 ریت ددع رازه.هد لاس ره دنهد فیرشن شلاب رادنم نيا ات دوش نامرف
 و تسا ()نیماجنا هن رارطضاب وا راک ات ارهراج دومرف تفو مناح غاسرم

 دن شلاب دص (0دنکین لوبق ريت نیدچ ارشلاب رثح نیا نیسرن ناج
 شارت ريت ریپ دندرکرضاح اهشلاب نوچ دنک دوخ لاوحا تسرم ات دنهد ودب

 ۱۰ ات دندروایب زین ینودرگ واگ هک دومرف و دیدنخم دما زجاع نآ لمح زا

 ؛تشگزاب و درک راب

 لر رام لت طی . مپ یی ول هل
 و تنبیه ارهاشداب و دنداهع (٩)مروقارف یانب ات دومرف کكنا افق گن

 شلاب ()ناموت ود كي دمآ رد هنازخ یزور دوب فورصم نآ تراع
 ۱ نآ تظفاخ بیاد هک نشیاسا هک اراف فا هود زا لک دوتا و
 ۱ دناتس و دیایب دراد شلاب سوه اک نییکره ات دننک یدانم تسبپجاو

 نخ شنا و مالغ ات هجاوخ زا نخ رو هنارم یورو هندش ناو زفش

 تمامت ات دنتفرگیم دنتساوخم ما عیضر ات ریپ ی عیضو ات فیرش و شیورد
 «دنتدگ ز زاب رکاش و یاد وا ترضح زا و دنتفای رفاوٌبیصت

 ,. ۰ 9و فول یرظ لات : اتهارک اتوب تشهتجا 3 ۱

 دهع رد تسدوبن تعارز امرس طارفا زا مروئارف دودح رد نوچ ۶
 منت ی مي

 ب «دگیم 14002 .. «درادن د نیماضن :۰ 0 . 4و: هدوزفا هد ج ()
 : ۰ ب (9) «فورعلا رعاّلا یزملا ناذع نب مهاربل قیصف نم (8) ۰ ( یدرکت
 رازه ود و « ناموت كل )٩(: «(عضاولا عیج قف) «مروفأروق : ج «موروقأرق

 . قسامما (0) « ناموت



 «ینیوج یادگناهج غیرات زا لّوا دلج ۱2۸

 3 دناتسی دقن هنازخ زا و دنکی رضاح اررغ ای درای تم تسا یضرف

 1 و دنداهن نادب یور مدرم و دندانگ دوب جو هتسوک هک هنازخ رد و

 ۰ رگید و دشوو مرغ یکی تشادن نفزفب هک دوب نآ رایسب و دندتسف 2
 دنتفرگب ۳ هتشاد هضرع وی ت درک شلاب صخ

۳ 

  تارفلا )نی و تل صاتور تل ۱ لجخ ذوج 0 99

 نوناخ (کومدیتشادنةعمهمج و شلبدندوب وا شیپ هک یعامج دندرب
 ریتم رق تسنرافب هک نیدقرف دننام دیراورم هناد ود دوب رضاح وا شیپ
 ۱۳۳ قب هد ارم نیا هک دونرف شاد شک رک ناب ِ

 هنادت اث نیا تبث و رذق صخت نیا تفگ دوب تئضم یاج اهناد نیا نوچ ۱

 دنا ودراب ادرف ات دوش نامرف رکا شوگ زارد كيدزنب نارفعز نوچ
 ات هک هتشادن ی دشاب یشیوزد وا هک دومرف دبای هماج و شلاب

 كيدزنب تبقاع ۸ دور این اهدیراورم نيا و ٩( دیک راظتنا زور اد

 وب

 (9للملا تحاز دقو لثع اهآ یدنعف « لئاس هاج اد لخت ال و طعأف ۳

 ۳ اراهدیراورمو تئگزاب ناداش شیورد داد ودب اهدیراورم تراشا قفورب

 1 هک دش لدشوخ كين نرخ تخورنب رازه ود یرانیدب ییاپب كدناب

 ۱ شا لانما و دیاش ارهاشداپ ترضح هنحن روا تسدب سیفن یرهوج

 نآ رد و دربی وا ترضح اردیراورم ود ره نيا دنشاب هدروآ رتک
 ۲ درک تسدب اراهدیراورم ()رضاح وا شیپ رد نوتاخ اکوم تعاس ۰

 ام شیپ زا شیورد نا دی ام تلیدزتب اب نیا هک ميتنگن ام دیامرفی

 دما ام كيدزنب زاب دیراورم نیا و تفای دوصتم و تلگن زاب سویأم

 «تسا كوکشم هماک نيا مع "نیا ون 0 «فاعضا : جب ()
 ص * ج قالوب عبط ةساحما حرش )0( «دنک: ه د )٩( (اک اوم : ۰ (۱)

 «دوب : دیازفایم :۰ ج () ۰۱۳ )۷



 ۱۷ ناف یاتکما لاعفا تارداص رکذ

 تفرب یدنگت تفرک هیابرس شللیدصناب ملا با ترصح (۷ ترا گه
 ان دومرف غلبم نآ تنگب عومس ان یرذع و دنا شلاب هک دما زاب و

 و دوب لّوا تبون رد ما زا رتسلنم دما زاب ّرکید لاس كي دندادب
 ")و دیسر زاب تبون مس نوچ دندادب ْرگید دصناپ دروایب رگید هناهب
 ؛ 4 رب صخ فارسا و فالتا لاح ()دندیسرتی وا نخ ضرع زا () نایت

 و دنکیم فلت امام نيا دالب ()نالف رد هک دندرک اپ ( یازگ ی

 ردنا و دهدیم شابواب دنتنگ دروخ ناوت هنرگچ شلاب هک دومرف دروخم

 رارق رب شلاب نبع نوچ هک دومرف ناف دنکیم فرص برش و لکا
 هن تسا تسد رد لام دنا ام تیعر مه دنناتسیم وزا هک یناسک و دشاب

 ات دنیوگب و دنهدب دناهداد لّوا راب كنادنچ مه هداتفا هقرفت یاپ رد
 ؛دریگ فارسا و فالتا كرت نيزا دعب

 ءادبالا یف هم مرکا دوملا یف , هندجوف اعم هل تاب و
  هضرع نآ یلاها دنناوخ (0وععاط ارنا هک یاتخ ملقا رد ینوروش سا
 هقرفت بجوم 5 تسا نخ عمج ضرف شلاب رازه تشه ارام هک دنتشاد

 ۰ امرغ یدنچ ات دوش نامرف رگا دنیامنی نآ ٌهبلاطم امرغ و دوب دهاوخ ام
 ننکارپ و لصاتسم لکب و مناسر ناشی دب جردتب ات دنیا يياساوم ام اب
 ینایز ارناشیا دننک یتحاسم ات مئامرف ارامرغ رگا دومرف ()هاشداپ موشن

 ات دومرف دشاب یراوا و شیوشت ارایاعر مراذگب نانه رگآ و دنفا رایسب
 ۱ نزد راغی رب هک ۱ کر ات دنداد مالعا اركيدزن و رود و دندرک یدانم

 «درادن ارولو 3 ب )۲ ٩ هيثاح ۱16 صب دیک عوجر -«یقاتروا : ۰ ج ()
 سوماق) دنیزگ اررید و نتنیون و بماک (یکتاب و یاب ول یجیکیتب و یعنیکتب )
 (دیدشزیم۱ اد ها ج 9 «(یتروک ود هواب

 و ب0 ؛دراد ۲ رد طقف ار«نالف» هلک (۱) (فازگ رب :ج ب ()
 مي «وننیاط» 7 ص میراو عماجرد هشولپ ویسم وغناط:3 هوفلاط:ج هوفعاط
 دوخ نیفنب ؛ دیازفایم ب «(8) شم : دیازفایم ۱ ) ( عصب لعا ها و تسا هدوغ

 ؛(دیدج یطخ تسا متصم سفنب و تسا یقاحا دوخ هملک)



 « ینیوج یادگناهج غخیرات زا لّوا دلج ۱11

 هتفب ی غامد رد ارسوه نیا شیوخ زارد رغ تدم رد وا نوچ هک دومرف

 مر و سویام دوخ ترضح زا اروا هتسجی یتصرف نینچ و دئاب

 لاعت دزیا هک یایداپ روخ رد و دتفای رود تمه راع زا ندینادرگزاب
 ودسب وا لجا لولح زا شیپ تسوا سمتلم منا دزسن تسا هداد ارام

 « دنناسر 0

 اول ةحبسلا نشلآ دلم نآ و لب نت تا لفطا
 الا بر لای دنا فن بم هناطع و یا خالغآ رک و ۶

 دوب هتفرگن یضعب زونه اهشلاب زا ی 1 ()نیسران دوخ ی یاهتنپ دیابن
 ؛دندش وا بانج ناشک ناسک رایسب هزاوا نیدب و درک ملست )هک

 زیرخنا لا كلوعدب رحملاگ « ة4تبص هماعنا ْلع لد /

 ۱ تسراجت لییسرب تساوخ شلاب دصناپ دما وا ترضحب یصخت رگید
 ۱ 1 هبضرع ترضح ترارا تفر مدقت وا .سعلم نتشاد لوذبم تراعا

 ۳ ضرق ردق نیه و هن يملف بحاص و تسین یک لصا رد وا هک دنتشاد

 و دزاس هیامرس ارهمن كي ات دیگ: تفحاضت ارردق نآ هک دومرف دراد

 ۱ ِ 0 نیل نع نابعق ال # یذه ع دهد امرغ اب ارقاب ۰

 ِ ۲ تسناتیا ی رد رک رد نالف رد هک دنتفاب همان گرگ ید

 3 لاح 3 نایاپراهچ هک روطسم همان مگ رد و تسا هداين بنایسارفا ٩

 1 ۳۲ ۳ ور هک یک رک دررف تماج داف رب ازآ
 ۱ شیوخ ناتسد ريز و لاعت یادخ ناگدنب رب نآ تماق تسلصاح می ارام
 ۳1 «مکیم راثیا

 ال نا نم ما ی مو ۰ اتیاه ین ٩ منم 4
 1 2 ۱ ۰ نییاج دیازفای ج0 ؛(ةسامحا) یناطلا مال (۱)
 ۱ .عارصم ۰0۵ ۰ «درادن ارهلج نيا لصاد «(0۰جبا ف انک ۸ «ناج
 3 گاربآ دخب اداعف ءامب ابی : ینعی هدوزفا ۵ ارمود



 ۱10 ناف یانکوا لاعفا تارداص رکذ

 پیترتب وا ناردب مان و هتشون الاب هّلا لوسر کم شقن داتسرف دوب هنیسو

 تهج زا رارق رب یدبح مان ات دومرف ارناکاکح هدرکرهم نآ )بیش رد
 رخا رد ناق م ان و دندرک كح نیطالس م ویو

 1۹ لی مان و دندرک زیازفت الا و ةولصلا هیلع ربم مان

 1. 400 زین دنچ هراپ نهآ هتسنادن یتفرح و زجاع راک و بسک زا دوب یشبورد ک

 نااق بکاوم رمم رب دصرتم و دناشنی بوچ رد و شفرد لاثم رب دنکی

 ارکی نامزالم زا دتفام شیورد نآ رب شکرابم رظن رود زا .دنیشنی

 دیوگی وا اب لابع ترثک و لام تلق و لاح فعض شیورد دتسرفی

 هک اروا لوصا یی شفرد لوسر نآ نوچ دهد ودب اهشفرد و

 0 یارک نوچ اهشفرد و دیانی هاشم *) دزرا ؟7راوشدب یوجم ()نازا دص 0
 دوری تراشا دنکیم هضرع لاح تروص و ("دنامی ودب تساوق ضرع

 نیا کتک دوخ تسدب درام زاب اهیفرد زا تسدروآ ما ان

 دن تمرم نیدب زیف (0 یاهکمزر زرد ناناب هلگ هک تسروخ رد ؟"زین

 ؛دومرف یشلاب ار یثفرد ره و درک

 « دوب نش زیچان یا تّوف یايل و مای مایا نارود زا هک سم یدرم رگید

 صاوخ زا یکی ("قانر اب درک ساقلا رز شلاب تسیود و دما وا ترضعب
 دالبا و سا طینر مات رظ پالقا ار صخت تشاد هضرع كلم

 ۱۸ نآاق هن یفوقو وا لار اریک و  درادن نتعم نکسم و یوأم و دانحا و

 نا زا و بنا هفت 2 ریو و4 تیم و) ویف دی
 :د « دیزرا :ج ۵ «درادن د ۰ ( راوشد :ج (0) ( دص :دج « دص

 دزن اراهثفرد تسا هدرکیف ن اقب ندرک ضرع هیارک نوچ ینعی 0 « دزرآ یف
 قف اذک 0 (رب اد (رین ز ب ارز 5 ۱ «۰ج ف اذک 0 ؛دراذگیم وه

 ت «یاگمد رد 5 ؛یاکشم زرد : ج زا یو ص هثولب عبط عاوتلا عماج وآ

 [هیجخم هز رخا رد و فاق رنکو مضب] زیمق «ابم:د «اهسمر رد : دیدج

 و غانرُأ - «قاترو ابد 00۰. یی سیما بسا مق شرق ریش ینعب تسا یکرت

 ؛(تروک ود «واپ سوماق) تراجت رد كيرش و ناگرزاب ینعب تسا ئ (قانرآز



۷۳ 

 «ینیوج یادگناهج خیران زا لّوا دلج ۱1

 عون كي تلمجتا زا و دندرو ی نود هدرپ زا دوب هدرکن نهاشم سک

 یراتسد و نیشک دیپس نس اح اب ار یریپ ك یانثا رد دوب یوق ره روص

 دیسرپ دندروآ نود ناثک یور رب هتسب بسا لابند رد نی رس رد

 ارناشیا اهرکشل ۳ سا اب نالسم تروص رک تک تی هک
 ِ زا دنراد فقوت رد بل راک هک .دومزف زن اب نوریب دالب زا طف نیرب «

 ۰ و لعلو لال زا نیقارع و ناسارخ دالب رد هک یرهوج عاونا هنازخ
 یزات نابسا و ")رز ردنارز یاهماجو ")اهن نینچه و ()نا ريغو هزوریف
 تسد ورف یاهماج زا دنرا یاتخ زا ما و زیربت و اراخم زا هک اهجالسو

 هلباقم رد )و دزیخ هساتخ تیالو زا ما و درخ نابسا و نآ تبسنب
 رتک هک دومرف و دنچ هک دشاب مولعم نا توافت و دنتشادب )ی

 كلي اریاتخ گرزب ناریما و دراد ییاتخ هدرب نیدنچ ناناباسم زا شیورد

 ۳ ۲ ۰ دیابت راوترفا فطل بجوم ارنیا و دیابن ریسا نابلضم
 هک تسا یفاوم زین ناخ ْرگنچ مدق یاسای و دنادی یوقره تلزنم و

 نیدنچ اب ,یشوگ زارد اریئاتخ و دشاب شلاب ()لهچ ینالسم صاصق
 نوت فافتتسا ضرعم رد ارمالسا بابرا هنرگچ نشور لیالد و نیهارب ۰

 دینیب دوخ لعف یازج هک دشی بجاو تفر اش رب هک هانگ نيا و دروا

 ؛دیدرگم نا سماریپ نیزا دعب و دیدرگ زاب ام ترضح
 3 ۴ راطم و لیاب و داتسرف وا تمدخ یملنا یکی )۰۰۰۰ فرط زا رگبید

 1 ٍ ۱ حوتف دادجا و ءابا زا اروا هک ()حوسم یلعت فحن نایم رد و دون تبغر وا ۰

 ؛درادن د «اهجسن : . ب () «تسا رتیا | یردق ترابع و یا عیج ف ادک ()

 «سنج ره زا : هدوزفا د (9) «درادن ارواو ۰ (۵) ی ؛دودنا رز :۰07

 -د «نآاق :ج رم 9 «راهج : 0 «ارسنجره : هدوزفا *

 لا یا فرط زا : لا یاب و دوب ناشخدب هاشداپ رب ٌک دانسرف وا تمذخم یملنا

 ۱ .ک 6 ملا یا نیمز ناریا كولم زا یکی : 1۶ ص هشولب ویسم عبط غغاولا حماج
 1 ِ « حومسم : ۳ (جوسم : چ «حوم: 1 )۰ ب ق



 ۱ ؛نااف یاتکوا لاعفا تارداص کد

 دانی ام ک یاح فیعض وا اما دنادرگب یوم رس نآ زا و دشیدنا
 نآ اب کیو شلاب هد ات دومرف تسدرک ادف یشلاب یارب زا اردوخ كنانچ

 تاکرح نیا سنج نیزا دعب هک دنتفرک تجح ایوا  :دندرک :یفاضا تشلاب

 [ 460« ببس بیهاب و وزرا شیب ام و دربب یاپ كلتب ناج ۵ دکن

 : «رتهب یناکیاش یاهمگ زا هک دندش لعف نیا تنب ناگدازآ

 )یا تلف و اه لا رسا ۰ لس لبنی نم
 و سک چه ک كندرب هداد اسای ناشيا تلاح یادتبا رد ۹ دج

 هسدننسوک رازاب رد ینالسم دنفاکش هنیس ناشیا سر رب و دکن ()هییست

 هناخ هس ود نوردنا رد و دنکی راوتسا اهرد و دربی هناخم و درخم

 ۱۰ رد رازاب زا هک یقاجفق بثرت و تصرف زاهتنا زا و درای یاجم ()هیمن
 ریزب ماب زا دیلام دننسوگ یقلح رب دراک نوچ تنام لفاغ هدوب وا بقع

 ترضح و دروا ردب اروا ناشک شک و تسب رب روا تسچ و تسج
 نیا فانکتساب تسدرک نهاشم ارتلاح نیا نآاف درب یک هاشداپ

 وا نشور یار مولعم نوچ ناشیا یارجام تروص داتسرف نوریب رهبتک
 ۱۰ هنر یار ین هر تنی شرف ۱ کح هک دومرف دش

 نادالج ارتریسدب قاجفق و تفای یفیماغرویس تمالسب ناملسم هدرک كرت

 «دندرک میلست لجا

 راک هنوها درب هفان رب ماک زا « درذگب هشییرب وت فطل مسن كيرگ

 ۹ وکرف هک بیت ینأتخ یابتبعل و دندوب نما ()ناباعل یاتخ زا 1-19

 نب مکس ها دبع ابا اهب حده روهشلارعاشلا یر نانع نب مهاربل قيصق نم ()
 :اهنم و نامرک بحاص ءالملا

 نامش فر ناسح هلاق اهم ه عباس زنا دیرمآ دره

 :وه و تیبلا اذهب ابلاغ نررتقب یذلا فورعلآ تییلا اهنم سیلو

 نانو نما نکنم اد وا ات یر و
 «نازاب تبعل :ج () ۰ لمسب | دیدچ ٌطخم ب ()



 ءینیوج یاذگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱1

 ی رد یعاوصلا نم مینانآ ف مهمیاصآ 9 نآ تقو هک

 هک تستفر نهاشم و مراصبا تنم یربلا داکی هک یتیاغب قرب قیرب و

 ار یصخت ۳ ِ لس ف # هم قرب و ی ق ِ

 ۳ همر رد دمآ ۰ رد ی 04 یودراب و ۹ ۰

 تلاح نیا هک یتقوب و دئاب رارق نیرب هام دنچ دسر رک
 تسناشیا یاهتیزعت مسر كنانچ دنروخن دوخ م اعط زا هام نآ قاب دتفای

 هتشگزاب اراک زا می یانج بن رااق یزور یک 9 ان یاب

 یاتغج و اق لغو هتسن با نایم رد دننیب ی ۱ 0۹ رد

 یک رب یدش فرخ هک یکدناب و یدوم رم یخ باب ار

 تساوخ بضغ شنا لاعتشا ز ۱ ید ۹ رد ارصخت نیا نوچ یدرکن

 نآاق دک عطقنم اروا تایح هام و دهد انف داب رب اروا داهن كاخ هک

 ات درک دیاب تظفاح ارصخت نیا ام و تسا و هک دومرف

 هچ زا ام یاسای كرت رب وا مادقا بجوم ات دور وا ل)وحا صعق ادرف

 ادرف ات را یاجع وا تظفاح ننییقتما هک دومرف ار بچاح دنشلاد و تسدوب

 ۵ ۰ دومزف اروا هیفخ رد و دوش مولعم وا )تیانج اي تحاس تءارب

 3و دن دنکفا ارد یاب دوب بآ رد وا هک عضوم نآ

 هیامرس و منووم رایس تعاضب 6 یدرم نم نوچ هک دیگ صعقت تقوب هک

 رمرج درم رگید زور موم تأرج عون نیا ببس نادب متشاد ,شلاب نامه
 داتفا اغصا لوبق شوگب 229 عومم رذع 1 دوخ روضح رد ۳۰

 ۳ را دیر با زا ارشلاب و تفر سک هاگیاج نادب ارطایتحا و

 0 فالخم ارام کح و اساب هک دما دناوت ریض رد ارسک مادک هک دومرف

 ۰: ب ( یشیمروس : : ۱ (۲)

 تقورد هک تسا یدایرف و یداش و فعش ینعب ۳و ج3 یکی ی ج ؛یشیمروس
 سس یی

 «فالخ :هجب () تنایخ :۰ 0۵ «(یروک ود هواپ سوماق) دننک گنج

 ( هام :۰ (0) ؛اپیاخ : د «نالح : :ب ()

0 
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 1۱ ؛نآاق یانکوا لاعفا تارداص رکذ

 ؛دراد ننز ريخ مان ءاقباب اردوخ هک دزس دشاب هنسارا لفع رونب هک رادیب

 مرب ین تسد هه ششوکب « مرپسن دب اناهج ات ابی

 تسارذگرم نت هک دیاب مان ارم « تساور مریب رگ وکن مانب

 نخ نوچ یتفر ناشیا موسر و تاداعو كولم تست هک تفو رهبو
 ۰ هنگ ک یی هک یدومرف یدیسر مس رو ایتحا و زادتکا رکذب
 ی نيتم یار و درخ باصن زا دنا هداهن تعیدو نیمز )ریز رد نیم

 نوچ کا تروص یقوافت هلاخ و مگ نآ ن رایم هچ دنا هدوب بیصن

 دناهداپد هک یتاهجنگ تشک دنااوتی یتعفنم هیام بجوم و قّرضم عفد ببس

 ؛دون یدرم یاپ و درک یریگتسد هچ دیسر اضف نوچ
 ۱: +: 0)وقب امو قب ای زوکلا اوزنک + الا ربا ۱. هرس الا یا

 ؛ 45» تهج و داهن مهاوخ نایناهج ی ان زا شیوخ مگ ام
 تشاذگن مهاوخن یاب چه ادرف

 تسام رضحام هلص رشع هک لام ن تیطالس دننیبن باوخ رد

 ۱ ۰ ناقلخمب مداد هه لع رز و مس

 ۱: نیا خیرات نيا ناعلاطم و ناعتس هک اناه وا لاعفا زا تسیلمجم نیا و

 و ارنا قیدصن ()دنناد ةبذك  رعشلا ْنسحا لیبف زا اریناعم

 مات لالدتسا نآزا هک دنچ یعیاکح زاج و ناتهب ضراوع زا نوصم
 ی ۳ ناراره را و قاری زا چرگآ دوریم داریا تفرگ

 زورب ناتسبات و راه لصف رد هک تسنا لوغم (۵ نیذآ و اسای رد لّوا

 ۲۰ با هرقن و رز یاواب و دیوشن توت رک تست یا دوس با رد یک
 دعر هک تسا ناشیا عز رد هک دکنین زاب ارح رد هتسش هماج و درادنرب

 لّوا كنا تفو زا ناشیا لزانم و عضاوم رد و دوشيم تدایز قرب و
 ۲۴ .یسیدخح دعر مداصت و دراب ناراب تاقوا نوا ناتسبات رخا ات تسراهب

 نیس ین

 : با () (دننادن :۰ () ۰. «ینتلل 0 ( یاهینک : هدو زفا و با()
 ( درادن ۰ 0 نم ج نیا : 7 ( ندا
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 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج 1
 ناگرهج یرپ تمدانم و مادم تموادم رد و «دوب درک شاقت طاس یاد

 «هدرب نامدقتم زا یک ایاطع رشن رد و «هدرپس طارفا قیرط مادنا ابیز
 تکلم ینادا و یصاقا زا منا دوب فرسم شهد و ششخم رد اعبط نوچ

 تایاکح عومج رد سا طخ و « دیشخی فرشم و یفوتسم تابثا یب دیسری

 رب و « دیشکم دونم وشح وا لاعفا تارداص تمسنب نوچ هنشذگ ككولم «

 زا نیرفآ و «داهنی نیقرت دوب وپس رسب رس هک فلس تایاور (زراب

 ال وا نافز زا لئاس چه و ؛ تشگن زاب هرهب یب و بیصن یب وا ترضح
 « دینشن و

 اضارتبلا : ةبتن اذم لجال و و شا دا صفت باوجنآ ی ۲

 راطوا/!  یضقم راظتنا یب یدوزب دندیسری فارطا زا هک جیاوح باحصا ۰

 یدوب اركيره 5 لیاب ۹# ۵ لات ناععتن* و «دندونی تعجارم

  دننکگی زاب

 عامسلا مقن من مر ها ّلع + فا و لحا قتعملا ۵ تّوصو

 زا هک یتعامج رارقب یدندیسر یغای و دیعب دالب زا هک یتعامج باب رد

 ِ و «یدومرف لوذبم تابه و تالص یدوب لیا و كيدزن راید ۰
 کند: ناکرا هاک ۵ ا؟ :یدینادگن ز زاب لوفخ و نرم شیوخ ترضح زا

 را هعزاب مارکا و معنا نیزا هک یدندومن راکنا وا فارسا رب هاگرد و
 یداد باوج نااق ؛تسبجاو ایاعر و ناگدنب رب ه نآ ی

 عون ودب ناشیا نخس و دنلطاع درخ و له روز زا ز نام تعاج هک

 دسر نایغای تعامج ام تقیرط و تربس هزاوا نوچ كنا لّوا « لطاب ۰

 ناسخالا (دیع ناسْالا و دیا لصاح نالیم ام بناج ارناشیا لد هنیاره

 عطقنم تیعر و رکشل زا تلاقم و تلباقم تجز تمحر نآ هطساوب و
 نوچ ۱ هجو ی درگ عفدنم يفتم و تادباکع و دوش

 درم رب دومن انج تشپ راک تبقاع و درکن افو سک اب ناهج هک تسمولعم

 «دع:د ()  «درادن ارهلچ د تایاوزراب و : ج «رراب و :۱۲0) ۰ ب یف اذک ()



 ۱۹ ؛نااف لاعفا تارداص رکذ

 دما نایناهج یاوأم و نکسم وا ترضح و «نایلاع هاگ هانپ وا ءاگرد

 زا وا کلام هصرع دوب ماش تسلط رابغ یب نوچ وا تل دعم حابص راونا
 قتیالخ هفاکرب شماعنا و «دیسر ماش راید یاهتنم ات نیچام و نیچ یاصقا

 تاذ و «دوب نامر اداوج دوج و وا دوجو « دش ماع و هام راظتنا یب ماع

 * رلح و ؛ دش ٌیط وا راگزور رد ییط ماح رکذ ؛نابل اعیضر تابث و وا
 تفرگ مارا ناهج ناهج وا تلود دهع رد ؛ْیثال وا لح تبسنب فححا
 وا تیناخ نامز رد و « دش مار راگزاسان كلف باعص و

 دش مارخ شوخ وا تعاط نیزریزرد ۰ تسشان دافنم سوت دت نودرگ
 یایاقب زا ما و ؛داهن ناجرب لد یرس ره وا تر و تفار دیماب و

 ۱۰ ید ةیولا « دناب ناما داپع و تایح هقبر رد دندوب نام یناب ریثش

 ناشیا غامدب م السا یوب هک كرش دالب و یک زاید یاصفا ات یدبح

 «دنتخاس نامحر دهاشم ناثوا  دهاعم ت تاذاح رد و ؛ دنتخارفا دوب لیسرن

 ِِ ی لذب هایا اه دیق بیس ها لد تیض

 اشک ندرکوا تسایس تنوشخ زا و ؛ثنب نادرعتموا تبیه زا
 کس لر ۳ درک راک رآ غیرت یک

 کلا نو ساب ممزهب و ۰ 0)مدارلط لنت یغاب لب

 ان قراشب بناقم و رکاسع تلود ناگدنب و ترضح ناشک رکشل

 كنآ مجم و نش ینغتسم شیوخ سفنب روضح زا نآاق و نینک

 تسیمان كين رهبز ()یمن رگد , تسیماک داش رهب ز یی ناهج
 ۲۰ ۰ وت رب دندنب ورف یدنب ورف + وت رب دنب دیاشگ یئامگب وچ

 »۹50 هک ارناشیا نخ در و نائال و ناحصان () نخ فالخ رب

 برف و لب می حق ء الملل ادع
 (همین : ۰ ج () ؛ مدارا : مسن قاب ۰ ق انک 6)  :(دیاعن :)

 میس نیس سم

 ؛ درادن ارهلک نيا » ج ب (*)



 ؛ ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱9۸

 دما ریاط سن نوچ و تگ ریاس

 ()اسیرعتلا هرکی و لیقملا اتشب « رئاس کد و هب تمقا دلب
 ۳ وا یتیعر قداص یتبغر اب فارطا باعا وا لیج هثودحا لاثماب و

 نیدب و دنتسناد وا تعواطم و تعباتم رد تقو تداعس و دندرک رایتخا

 و مانب دالب صاقا زا و دندرک ناور وا ترضحب فحت اب لسر بجوم *
 وا تسدخ قیالخ فانصا دوم هناسفا هتشذگ ناهاش رکذ هک هزاوا

 زا عاتمتساب و دینارذگی راگزور تلم نیرب و دندوف عراست و یباست
 (تفرگیم اق هرهب فاغرا ناز نتاوم ۰ ینلوغ اب عاتجا و یفاغا عاعسا

 را هنب عام رم « روهدلآ وب لا اب را ام

 یربغ نم اهبسخآ ینلا مه م هسرمآ ذاقت و یژوع مایا ۰

 و جسن هنس ةرخالا هسدامج مغب رد هاگان ات دوب تلمج نیرب رغ قاب ات ءهبن

 زا لجا رب ةصفافم و تمنات نورفب نیک زا تناقل محاه هيامتس و نیت
 « تخادنیب اضق تسش

 دوز درا لاوز دید یمن ی نوچ , دوبک خرچ تداع هشیه تسنیا

 «تشگ رذکم تینم كاخم یناگدنز برشم ۰

 یدرب رطید تنلا راه مدره « هسدوب ی راخ ی

 یدوب رد رب گرم هنرگآ دوب شوخ « ارام یناگدنز هسارس هک تییا

 ,نااق لاعفا ت ارداص رکذ

 درک وا تلود تئگنا رد ارتکلم مماخ تردق عنص تسد نوچ

 ملاقا رثکا و درک دزمان اهروثک و فارطاب اراهرکشل تستفر ربرقن كنانچ ۰

 ۳ ناذآ و عاسا وا ناسحا و لدع هزاوا و تشک كاپ نانلاخم زا

 5 راوس, نو كيره دعاوس و اهتسد رد و ۱ فراوع و یدایا و

)) 0 
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 ۱۷ ؛مود یایلبروق رکذ

 (0 كنا زاب نآاف اککنوم دش ژفتسم هشي دنا نیرب "یار هک امدعب و دنابنجم

 خویش تبترم رد راقو و لنع کور , زا دوب یناوج هجرد لّوا رد ْنس هار زا
 هلج ام ی تنگ و درک ()یرکذت ن .رااق کیت راک ناگدید-و ناکزیز

 عفد و یاب ۳ هداتسیا لب ارذفان 29 »۳

 1 تا ۳ یانیتسا و ترشع و ۰

 9 دهد تحارتسا ارر لنگ رزپ نفت راظخا 0
۹ 4 

 سینا و اف نت «ع دوب دناوت هچ رامث یب یاهرکشل و رایسب ناشیوخ
 نارضاح عایأب هناگی هداز هاشداپ نافز زا هناربپ نخ نوچ .ك ال

 ۱. دنتخادرپب یلصف ءوبش نآ رد سکره و دنتخاس یدتتم و روتسد ارنآ دیسر

 نانیون و ناگداز هاشداپ زا سکره و تفرگ رارف نآ رب زین نآاف یار ات
 ؛دندش دزمان لاعش و بونج و برغو قرش فارطاب و دننذگ دزمان یفرطب

 و ربقب و دندوب هتفاین مان یتفوکرس زونه (رالک و قاجنت ماوفا نوچ و

 و نآاف وکنم و "وتاب ناهاشداپ زا دوب رتشیب تافتلا ناشیا لاصیتسا
 هو كيزات ءانبا زا دگرزب یزکشل اب كيره دندش نیعم فرط نادب كویک

 و دار شیوخ می اب دنوش ناور هنیا راهب لّوا كنا رب كيره و كرت

 تباعتا زا نآاق دما شیج رد رزقم داعیب و دننف 5و لپ رفس داتعتسا
 دندش دزمأن دوب ٌلسم هک یحاونب هبنک و لابع و دش یتفثسم دوخ تاذ

 و لدع تسد و هتسب روج و لظ یاپ و دش ماین اب نینک یاهریشمث و
 ۲. ینک كنا رب لعشم دیتفون اماب و نامزف فارطاب م تنک هدانک لذب

 و تن رابغ دیوجن یتدایز فیعض رب ٌیوق و دنابرن ضرعت اریرگید
 (۱ اب ؛راععم سن نوچ وا تبع و دنتنگ نیا قیالخ و دش نکاس ثداوح
 ۲۴ قافا رد وا شهد و داد هزاوا و دش کلم اع یاضف رد لاعث داب

 یف اذک 6) «یکتت :د راکنا:ب (0" نا اب نمی ) .یارا :دب )

 ب۱ و « ملا عیج



 «ینیوج یادگناهج ْخیرات زا لّوا دلج ۱٩

 نارسپ.و رتدرخ ناردارب ما و دومرف ی مارتحا و زازعا و ماشتحا
 طرف و تفطاع نونفب دنا دایکا ذالفا تلزنب لب یا

 و لد كي ناشیوخ تففاوم رب رتاوتم هاکی و دینادرگ صوصخ تفار
 () تاساک ت رادا و حادقا 3 ساک تسوادمرد لا یابرقا تدعانم

 و دوصنم و « دنتسویپ ادغب حاور و اشعب ! حابص حابح رافشایتید ۸و

 الم ناولا یافیتسا زا متغ ینعب او نامز تار و تارهز زا بولطم

 شوخ تیهافر رد ترضح نایقم و تیعمج تیعمج نارضاح تمام و ؛ دننشادرب

 تن :یزوز نآاق یا تردق و عنص دیار یهاش ۳ رد مرخ و
 ؛دنتسب راک تسا هداتفا عامتسا مروفارق ردنا هک یابر نيا و دینارذگب

 دنچ یزور نیمز كلم هه تشیچ دوخ م دنچ یزور نیئیب تر تدم یا ۰

 دنچ یزور نیا درذگبیم هک مادرب « یزناوتب ات شیوخ بیصن ربع زا

 2 5 وی ياري شراب فی یوراصت تم رب نات و
 یلقا زا زاب لّوا یالیروق زا هک یلاوما عوبج و دانگب دوب هیدن سک
 نوچ و درک راثیا ناگناگیب و ناکیدزن زا نارضاح مو رب دوب هنگ ممج

 . . «درک راثن رابک و رافص رب دراب راجثا و الکر ب هک راهب ربا ۰
 و بیر تشسمتتا ء یبناب رهدارلا ی جلب هات

 دندوب نیسر لاغشا و لاعا نابلاط و عاجتا باحصا و راجت مع فانکا زا و

 و دنتنگزاب برآم و لاما حاجن و بلاطم و دصانم لوصح اب سکره

 هک شیورد اسب هسا دندش )دنمهرهب دنتشاد ریض رد ما فاعضاب "

 ۱ هر دق تن و لا اب یلقم راوس و دیینک تور بحاص ء هم

 اکور دیشکر خب اهنشج راک نوچ تلمج نیرب دما یردق دنلب یرکذ

 هک دوب نآ رایسب ملاقا زا زونه نوچ و داهن دونج بیترت و كلم ما
 ۱,یکرف پراقآ و دالوا زا دوب نشن نوریب ناشیا غامد ز زا نایغط داب

 نانع و "دنک تکرح شیوخ سفنب رگید راب هک نآ مزع و درک دزمان یبناجم ی

 ؛دنمرهب : جب () ساک: د ()



 ۱9۵ «مود یالیروف رکذ

 زاب هک درک نآ هساضتقا وا دنلب تمه و هلع یار دننثگ زاب لدشوخ
 ناشیا اب اردق و ثیدح ماکحا و اسای و دناوخزاب اربراقا و دالوا

 اور دنمانش تنم نآ رد هک یلامب کزتب اراهزکشل و دنکر برق
 وا تسرکم و رب لاج زا عبضو و فیرش اهزکشل و نارسپ تماق و دنک

 « هو دانسرف ناشیا بلطب ا,نایجلیا دنوش باصن اب دوب عییر ناراب نوچ هک

 نوچ داهن وا ترضح یور و دندمآ تکرح رد دوخ نکاما زا سکره
 6)راونا تسد و دوب مرا غاب ایند هک یتقو رد ۲ موم وو هینلاس

 نامسا یدایا رتوت زا نیمز مرکو دوج اب هاشداپ قلُخ نوچ باحس ناضیفز زا

 . «تیشون تراضن و شراب# با ناصحا و راجا و « نیشوپ نّلتم یاهح
 سم 9

 ۰ . هاثنالآپ بق رهزج تم , ةجایید مر خیبرلا مس

 ءارنص 0: ۳ و 1 ۰ 1 ءارضخ ةاح 1

 ردب تنرافج نش دوعسم نیورب نوج و دن دیسر وا تم دم ناگداز هاشداپ

 (*ماقم رد و تفریذپ نیس و نییزت عاتجا رینم

 ۱ تاتو هسولا طش ده ه رسمازفلا طب مهلبش وعیج
 تابتلا ّرضخ (0بیشنلا ضایر و ۳ ابیصخ نیل رم اوداع اف

 هاشداپ «یلامعا باحا و لاغشا بابرا و نانیون و ارما جوف جوف نینجمه و

 و مارکا عاوناب دندوب ماعا و رتگرزب ناوخا ما ارناشیوخ مدقم ناهج
|۱۳ 

 نیثلث و نیتنثا هنس باوص ۷ : + «درادن ارریخا هبلک هس ج با زد ض نایب (۱)

 هوم حوتفم یاتخ نیک 1 ۵ هنس رد عقا تا لاس رد هج تنسا هیاهتسو

 هنس رد ینعی دشاب دعب لاس هک. دقبناگ ام ید و ۲۱-6۲۷ ض هشولب عبط یر اوتلا

 عیج ق اذک () 4۰-۱ .ص ءاضبا) تخاس یادلبروق ناف یایکوا ۲
 وه اذه )2 ۰ ( تسا هفرکش ینعب تفب زون مچ راونا ای دشاب «.اونا» دیاشو « لا

 قبحماوم و جورذابلا انم كّوحاب دارلا نارهاظلا و «ةلحو : تسلا عیج ف و رهاظلا
 « با یفاذک )2 ۰ ؛تسارتپا ترابعو « ملا عیج ق اذک ۵ «منذوفلا یا
 + بیففا ۱ عینیا) "و ج-««بیبثلا» هّلعل و





0 

۷۳۳ 

 ت 1 ما تر ۳

 7 مدام کیم ناوتر ما هر ات ور دم می ۴
 ام ۱۳ ۱, 1, ماچ + س ِ ریحان راز 91 هد شاخ ۱ م ۳9 رب و

 یاتخ دالب زا ارودکناچ رمش رداهمب هقوماس ندرک هرصاحم

 رد 0 خیر اوتلا عم اح زا یمیدق رای ءعهخسن كمي یور زا)

 (تسا ظوفحم سیراپ س ءهناگاتک
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 ( ینیوج یایگناهح خرات زا لوا دلج ۱4

 و تسا هتفر نوریب كلم بلاق زا تلود تشخ هک تسناد نوچ درک

 رد دندوب وا اب هک نادنزرف و نانز زا یتعامج اب نش هتشک وا رکشل بلغا
 دوز رد شنا و دنداپن بوچ ات دومرف َك دو رتی رک زر تفر هناخ

 رکشل نوچ و نییملا نارضْنا ره تل ةرخالاو ایئدلا رسخ دش هتخوس ات

 ّ دنتفر رهش رد لوفم «

 (تیفت یالخألا قل مداز و ء منبخآ و میدیآ بهتلآ لا اودم

 و دنتفای هزادنا یب مانغ و ی یب لتف و رایسب تراغ و ب و

 نانز و نادرم زا رکیپ هام ربلد نادنچ و دندانی ۸ ار کید رهش دنچ
 ۰ افد و تسدش روم ناشیا زا مع فارطا هک دنتفرگ ")درخ دازب
 انع نارماکو دیوم اجنا زاو تشاذگب یاتخم ارجاولب (ازیزع و هتدگ ۰

 .دومرف ناور ")یزنم بناج اراهزکشل و دینادرک فوطعم ودراب تعجارم

 زکد كنانچ ()لوفموس و تبت و ترگتت زا نآ ریغ و ("یاگنلمی دجم و
 ؛دور هعلاطم نا

 مود یاتلیروف رکذ

 غراف یاتخ ملقا صالختسا زا ترشاعم ورسخ لذب ماح هاشداپ نوچ ۳

 فارطاب [هک] ارارما و ناگداز هاشداپ زا سکره و دیمارخ ریرس رقم اب لابلا

 شیوخ دارم و دوصفم اب دندیسر هک دصقم رهب نوچ داتسرف نوکسم بر

 لک و ؛۲ ةيشاح ۳ ص رظنا * كرتلا فصب :ررکذلا یژفلا قیصف نم رخا تیپ ()
 انس فو هک جم آ یا یاگنهج نم جرا قالب هقباطم نیا ی« اتیثت»

 و تی: ٩۲ قرو نیزام ةيلمالا ةبکلا ةنحل یزغلا ی ناوید ق و

 یسایق میصن (۲) ارت وب ون د «درخ دارب :۰ «درخ گگرزب : :هیشاح رد ( دوحدارب

 ات ارقک 1۰ «یزع + 3 "ج «دوبح : : دی دج یخ : 6 مر: 1 /تسیا

 ۱ دم بیپ مایل دیصض دونتم کد تسا جخاو و

 ادیقک نیا ءاکتلی : ب )٩( « درادن ار ملک ی نیا  «یرس :۰ «یریماب : حج

 «درادن ارهلک ود نیا د «لوغم روس: « «لوغم *وس: ج () « درادن



 ۱۰۳ ؛نآ جخث و یاتخ بناج نآاف یانکوا تکرح رکذ

 هو روس رو
 لخ زاجا من اک یترص ابی لا یزتف هتفرگ خم اهجالس و نینک م سس
 دندمآ 1 نور بر 2 (۱) یچیأی تب

 1.۹30 یو بن اوج ِ دا

 تسکش وها ندرگرهت لاگنچب ریش م تفرگ رتوبک لای فع راقنب زاب
 ارناشیا ٩( اهزینب بسا تشپ زا ه دندرکن ثّولم ناشیا ) نوخم اراهریشمش
 «دنداتسرفیم خزودب

 ابئاذ بلقلا ٍدماجما دیدحما بلقب « منم بلقلا ٍدماجما ممج_ صاف

 ۱۰ وز باز 4 دنتسجم درم رازه خج اب روکذ م )شک کل ودره

 نآ رگم دندناشن هایس كاخ رب و دنداد با ارف ارناشیا رثکا ریت خزب
 نوج دنج ره درم رازه دص اب دن د وب همذتم رد هک انا وید ۵ تضدپ ود

 شنا دند وب 3 5 نرخ 3 زا رتشیپ هک یرکشل اما دنتش ذکب تا داب

 طول باحا لع رکشل رثکا ۲ دش نامرف و دندز ناراسکاخ نآ رد رامد

 0 دنتشاد هشیدنا كنانچ دندروا یاجم ناشیا اب

 یر عاَصن اف اهج اش رم ۷# هجا انقلا ربس نم وز 9 1

  خف نيا تراشبب نابیبا و دندرک ممج ٌهتشپ ناگتنک تسار یاهشوگ زا و

 نوتلا مضوب یور رابکیب دیسر رد زین وا نوچ درک ناور نااق ترضحم
 ۱٩ یفشوک اجنا هتنه كي دوب "كنيكمان رهش رد تقو نا رد و دنداهن ناخ

 «ناشوب :۷ 4 ناتو نا ق اذک () «یجیای 3 ( یاب و

 ( اهربتپ : د (*) « سن : دنبازفایم « د ج ب (0) ؛ درادن ارهلک نیا ج
 نب ميهاربال قیصق نم () . «ناخ نوتلا رادرس ود ردوکن رمق و رکنر یادق ینعب (0)
 ِه هجا عاش | ۹ ِص ق زن ایم رم دقو فورعلا رعاشاا یزغلا ناذع

 تیلا لبف و هفنخ یا اس نم قونلا ت یوسلا و ترسم رم و اعجار لنتفنا

 اتمی یکتا ایت 1 زد و یرشه ف َكَتْیَط ثز ذع

 ( كنیماب :۰ «لکماپ :د «لیکمان : ج 0



 ؛ینیوج یادگناهج خرات زا لّوا دلج ۱

 گیت تسوأقم قاطن هک تسناد نوج نیون لا دناسر ما دوخ ار ۱
 ملس ۵

 غارچ و ةعدخ با و درک ناوت یلباقم ناشیا اب عادخ و رکب و دش

 لع هک 6 دءب ناشیا نایم رد ()یلقنق دناشن ناوت ورف لایتحا دابب ارناشیا

 داهن یاب زاغآ هک دومرف یشسناد کین رظلبا () رج لاعتسا ینعی () یا

 یناتسمز هساهماج (یاهراپظ رد اهیناراب ات دومرف اسای اررکشل تماق 5

 هساب راکب ()یلقنف و دنوشن ادچ بسا تشبپ زا زورنایش هست و دننک

 زور ۲ و تفرگ ندیراب ناراب لوفم تشپ بناج زا كنانچ دش لوغشم
 تدش زا یاتخ رکشل دش نا تفاضا درس داب و تیک تفا اب نیرخا

 دندنام شوهدم و هربخ دندوب هدرکن نهاشم نانسمز رد هک ناتسبات یامرس

 كنا تفوب ات دنتنگ شورخاب و هریچ لوفم رکشل و ۰
 یایس زا یدیپس دونب . یاگجبع خرس رهوک نوچ

 ؛تسییید مد ندا رس ار وب «ع دنفسوک مر نوچ دندید اریایخ رکشل

 یاپ و رس ذفانف نوچ و نش هورگ ءورگ امرس طارفا و وه تدورب زا

 اذک () ۰ (عضاولا یف) یاب : د ب (0) ( یلقیق : "د « یلقف : ج « قم : ۱ ()
 کت ینق لوغم و كرد ماوقا عزب رطاا رج - هجح اچ (هجب هر 3 4۰ ب ق
 صوصخم یوضب رگیدکیب اه:ا كاکعصا و لاعتسا زا هک هداملا قراخ صاوخ یاراد هدوب

 دنا هتفگیم نی و شان نج و نچ | سرا روا ثداح ناسا رد فرپ و ناراپ

 و اه و رم یجج و یشیمادج و یا ارراجحا نيا لاعتسا ٌهلعساوب رطم لازن 0
 لوغم و گرت مما نیبام ةمزالا مدفا زا هناسفا نياو ءیچتب و ییتج و یاب اررلع نیا
 یر اوتلا عماج لبیق زا كلامو كلاسمو خیران بک بلغا رد و تسا هدوب ضینتسم و میاش
 علعم و ریسلا بیبح وافَصلا ةضور و ینیوزق تاقولخما ب بیاجت و خیراوتا لمجم و یدیشر

 رباب و یرومت كوزت و یدزب ی طی نیّذلا فرش همان رفظ و یدتقرمس قارلا دبع نیدملا

 یزکذ امرغ و اهریغ و «ناتسکرت» لیذرد توقای نادلبلا تم و نودلخ نب | هب قو مات

 هدون عبط دوخ هک خراوتلا عماج زا یتمق یثاوح زد یک یا هدون هرقف نيا زا

 یرکذ هک ارییضاوم بلغا و هتشون صوصخ نیا رد دینم رایسب یحرش (4۲۸-409 ص)
 :یعف 1( ؛هراهظ :د جب 3 « تسا هدومن عج هش نآ رد « هلگسم نیا زا

 (لقق : د ( لقف :ج



 کا

 ۱۰۱ ؛نآ متف و یاحخ بناجم نآاف یاتکوا تکرح رکذ

 «4» فونص یتطنمن زا و دندزک هرصاحم ارنآ درگر ب درک ()نارومارف هناخ

 دندرک تخس یاکیج زور لهچ تدم و دندروارب رگید یاهلیصف رکشل

 دنزودب دنهاوخ رگا كلالفا قادحا ریت مخزب هک كارتا نازادنا ریت و
 كنانچ دن د وک اهغالوج

 ۰ هدر نام رب دید تا مبیایک ریش وا هک نه

 دهاوخن رب تمادن زج ندز هچنات شفرد اب هک دنتسنادب نآ یلاها نوچ
 اما تسا نالذخ تمالع و رابدا هبذاج ندیپیتس لبثم اب و داد

 نا یاها و ایاعر ساره و زجم تیاغ زا و دننسوخ

 دندز هناتسا رب اررس هلج . هاش هگرد شیپ رم رخآ

 ۱۰ دندوب هدرک هتخاس ِ درم ناموت كي دح رد یاتخ نایهاپس و

 دندوب ةبزأی تب راحت تسد هک م نایرهش زا ارهوبنآ یخ دن کب و دننسدن

 تیز دل رش ار راتبا دالوا و نایبص و دنداتسرف هرنس و لا ران لا

 لا دندش ناور رهش نیزا نوچ و «دنتفگ هجوتم رگید عضاوب و دندروآ

 یتسماب نتشیوخم وا و داتسرفب درم رازه هد اب همدنم رد | ارگوک و نیون

 ۱۰ رکشل لاح زا دوب مبلاقا نآ ناخ هک ناخ نوتلا دونی تکرح بتع رب
 دص اب اودوکت رق و ۳وکتر یادت نانک کل زا تفای رو لوغ
 ةبغ و تّوتب یاتخ رکشل نوچ و داتسرف زاب ناشیا شیپ تیزگ درم رازه
 راصح ارناشیا درگ رب درگ دندوب رورغم لوغم درم ددع یگ و دوخ
 7 ۱ رب دنداتساب ناشیا راقم رب هنلح نوچ و دندرک

 ۱ و دنک راکش یاشاقت وا ات مرب دوخ ناخ كيدزنب تقایس نیرب ارلوغم

 هناخدور رلوخم مان هایس دور ینعب ناروهارق سست « نالوتارف : د ؛ مروقاروق ِ 3 )۱(

 قیاس و دزیریم لی ملخ رد نوکا هک درز دور ینعی تسا «وه گناوه » نيچ فورعم

 یادق :۲«جب ف اذک 6) ۰ «تسا هتخیریم هّیلاح ٌبصم بونج رد دیعب یتفاسب
 «ردوکت ره :1 (۰ ب ق اذک () « درادت ارهلک نیا > «رکمد یادق م «وکر
 «ردوکن :د «رادوکن رق : ج



 « ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱9

 و نیسفسو قاجفف بناجمو درک ناور راک درم رازه یم اب ارما زا یعمج اب

 نیچه و داتسرفب رکشل نآ لنم اب اررداهب ()یاتنس و ()یاتکوک راغلب
 بناجم و تشک دزمان ()نآ شیب و ک نآ ريغ و یاگنلبی و تبت بناوجم
 لا حرش و دومرف رقم ناردارب و شیوخ سفنی تکرح تیزع یاتخ

 مولعم نا زا كيره ینرگچ و تیفیک ات دوشی تبثم رکذ نيا بقع رد «
 «زیزعلا هللا ءاش نا درک

 ,نآ متف و یامخ بناجم نااق ناهج هاشداپ تکرح رکذ

 سورع و دنداهن رس رب یورسخ رسفا یرابپ ارناهج هاشداپ نوچ
 ناور تیک عبر ملاقاب اهرکشل و دن دناشن وا تءانک شوغا رد ارکكام

 وا ناردارب و دیناسر مصتب یاتخ ملقا بناجم كرابم تکرح تیزع درک ۰
 درم نادنچ اب دنتفرب وا تمدخ رد نارسپ رگیدو ("نیون لا و (*) یاتافج

 ایر لویخ مداصت و اهحالس ناعل زا نابایب فارطا هک یاسا گنهن

 با وا هن كردم ن زا ضرع و لوط طالت و جرم رد دونی

 الت و درک یزارفا رس باضه اب بیاتک ماحدزا زا نومأه هن سوسح
 ؛دش لام یاب . نابسا و ناروس تاطو زا ۰

 مدشم هو مکالا م اه سا و الف بب مش ()رحما سی دو

 دور بل رب و دسنیوک () نیقسنوبناجوخ نآ مان هک دن دیسر یرهشب ادئبا

 عماج «ایتس: د ( جبآ ف اذک () ؛یاکیک> د ۱ ف اذک ()

 رادرس یاتّبس فیت هک نیا تسین مولعم -یادنوس : ۱۸ ص هشولب عبط عراوتلا
 شدت سا نم ارگ یک نا تسا فورعم

 تسا ناض لوک يش (۰) «یاتغیج : ج : ناو بن و 4) < کش + ج0

 و :۲ «ب یف اذک 0 «دشن کم هملک نیا يصصت رج : او عرب ب ()
 رد رهش نیا مان - «اجوخ : اد «نینسبوبناجوج | و « نیتسیوساخوچ : ۰ «نیقسیونباچوج : :ج

 تسا روطسم قیرط نریدب ۷ هرغ (عوصمت المصتعم) هکنم رنورپش یخیران هشقز
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 ی

 و

 ۱۵ .یناخ دنسم رد نااق یادکوا ناهج هامداپ سولج رکذ

 رگنچ تهج تدم نیدنچ رد هک ارینبازخ تاعکوم ات دومرف نااف هتفگ

 یوطب رد نآ كلذف و كند وب هدرک عج برغ و قرش كلام زا ناخ

 هتسب تجصن لوبف 7 ارنایال ناهد و دن دینادرک هدانک دییفگیب رتافد

 سیئر و حیضو ات فیرش زا ارریاشع و بناقم و رکاسع و براقا تمامت و
 * دنداد مات هبیصن شیوخ تمه هزادناو تبسنب مالغ ات هجاوخ و سورم ات

 98و و وب وه

 ی ۳ ها ی

 1 ی ِ یاب ۳3 ی ندجراکزا نوج و

 اهعاعط ناخ گنج نا ناور تهج بقاعت رب زور هس ات دومرف ۷ لع انءاب۱

 ًس علاج بیهوش شرع یاقح تل وب هام راکنا زا دنتخاس

 زا اریتخد لوچ نیل دم دعو ۹ تا لالد

 هیرگ تابسا اب تیشوپ مار 93 و :دنتسب رایسب للح و

 راک دون یور یتغارف روما نیزا نوچ و «دنداتسرف وا حور كيدزن
 ۱. ینامرف و ماکحا هک دومرف اسای لّوا داهن زاغا تابهم تیانکو كلم طبض

 و رییغت دسانم زا و دشاب رارق رب تسا هدومرف ناخ رگنچ نیزا شیپ هک

 لاوحا فزعت و ریرقتب فارطا زا و ؛سورحم و نوصم لالتخا و لیدبت

 ات هک هرداب ره هک دومرف دندوب نما ماین و زابغ محو ارما زا كيره
 تلافا و رتع نا هلیاقع رد. دشاب نغ رداش یک زا اب را یی زور
 ۳۰ ماکحا یفاوم هن هک دین یراک رد مق یبک را نیزا دعب متشاد لوذبم

 روخارف تعاج و تا و كيرعت دشاب ثیدح و مدق یاهاسای و

 دزمان اهرکشل ِ ملاقاب ما نیا مسر زا دعب و « دسر مدقتب تیرج

 کس بوشآ و هنتف شنا زونه قارع و ناسارخ فرط رد و دومرف
 ۲۳ ار")نوغامروج دزژ یوی و کت یتیلا لالج ن ناطاس و دوب هتفأین

 .مص ..نییس نیس یخ

 « نوقابروج : د «نوعامروج : و () «نییا : هد ج ( نیا 6 بعد نا 1 ()



 ؛ینیوج یاشگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۹۸

 ایر كوجو نسح رد نا « ووجو سح ناز را اذا و و

 ایا كنم ها نت یر ایا

 تمدخ رد ناگداز هاشداپ تماقع فولام مسر رارق رب و دنداهن من ن نااق و

 نوردنا رد زاب و دندز وناز ارباتفا _ِ_ِ هس ودرا نوریب نآاق یو

 تشحو راخ زا طاشن نیدایم و سارا ول و برط سل و دن دما هدوات

 هتسشل راکماک و دیوم رادیب تخم ءاقرم رب رادناهج هاشداب و دنتساریپ

 ناسا و نااچ رل نج نایم رب تمدخ هقطنم راوازوج ناگداز هاشداپ و

 ۳ تم زاب اب تلیره راسب زب نیتاوخ و هلن رانمفا و یرظع
 تفاظن و تفاطل زا و راهزا نوچ تراضن و توارط طرف زا راس تاذ

 ؛راهب هزبس قتنام ۰

 شناتسلگ:نوچ هسور تسناج ماع راهب

 شناس هرز هسوسگ تسربص و

 شکش ناک یوربا تسنودرگ یور لاله

 شناشفا ربنع فلز تسنسح ضراع لامج

 نابلا و روخ ترازغ و نادلو و ناروح ترثک زا ارسلج نآ هک سکره ۰

 زا دوب سابت نیرب ع "دضننگوع باجنا تیغ زا ()دندرکف هاشم
 یب وا نکمب نتاهج و منچ نشور نااق ()ناکب نامز ؛نیرب دلخ سایف
 ؛هتفگ مثخ و نیک

 تسیرادناهج وت وچ ارناهج هک م تسیرازاب یور هزات اركم

 تسیراسکیس وا لح اب كاخ , تسیناجنارگ وا مزع اب داب ۰
 زا دم ارلاما راسخر و وش رادبا لوبذ زا دعب ناما و نما راجنا و

 نوکس و حور زا اهزور نما راک یور اب پآ یدیمون و سأی تاشدخ

 تیر زور عح ی شنا ء رضو سنا زا اهبش و هداد نیاف لایل ینوخ ۲

 ۳2۲ تای .تسا باتک نیا صیاضخ زا « سکرهبد حج ریعض عاجرا ()
 (۱ رد هلک هبود



 ۱۷ ؛ ییاخ دنسم رد نااف یاتکوا ناهج هاشداپ سولج رکذ

 و دندیناسر بشب تطبغ و لدشوخ رد ِتروشم تیرد زور نآ میشن

 و دندیشوپی ون سابل رگید ینرب زور ره مات زور لهچ ات تلمج نیرب
 ره یاتکوا و دستنگ ی کلم خاصم ن یانثا رد و دندیشونی ی 2

 نوچ دومنیم مازتلا ارناعم ناه هزیکاپ قیقد قرابع رد رگید یونب زور
 ۱ کی و لهچ دادماب دما رسب هلهچ مایا

 سزورف ناهج مع دزرب * کاور كين لافب ۳ نوچ
 دمارب نیچ ز نیچ هنیپاک ه دمآ رد نی شجح یوربا

 تفای ماظتنا ناگدنب و ناگداز۱ فنص ره و ناگداز هاشداب تیعج دوتع

 كيدزنب ناگداز هاشداپ تمام قافتاب تفرگ ماوف نشج ()نسح راک و
 ۰ و نادنزرف نایم زا ناخ رگنچ ارتمصم نيا دنتنگ و دندما یادکوا

 وت یأرب نآ ماربا و ضقن و دقع و ّلح و تسدرک ضیوفت وتب ناردارب

 .ضتن وا تراثاب و مهد هار لیدبت و رییغت وا نخ هنوگچ ام هتسب زاب

 تسدوعسم یزور ()ناماق و نامجخم قافتاب هک زورما مرش زیاج لیوحت و

 هسا رع یراب نوعب یرایرهش تخن رب تداعسب دومح و كرابم یتقو و

 ۱» یراکوکین و لدعب ارناهج و .دش دیاب نکعتم یرادناهج شلاب راهچ رد

 ء 41و و ردپ نامرف لاثتما زین تساتکوا بناجم و حاحما زا دعب دینادّک نیژم

 ابهالک مدق تداع رب و در بجاو ما ارنامع و ناردارب تراشا

 و و هنس رد و دندنکفا شود رب اهرک و دنتشادرب رس زا
 تیزعب ار و دنتفرگ پچ تسد ( نیکتوا و تسار تسد یاتفج ةيابتس

 ۳۰ ی دنداد رارفتسا ۱2ت قم نب نحت بقا ریپ یار

 دندز وناز از هاگراب نوری و نوردنا نارضاح تمات تبون ()هس و تشاد

 (0/داب كرابم وا تیناخ اركلم و دنتنگ اهاعد و

 :ب «سکیوا 1( نااماق ج60 /سح:ب «درادنار هللک نیا 0)

 ف انک ()2 ۰ «تسا ناخ لوت بقل ۵ كم: هدوزفا ج ب6 (نکتوا
 «دندرک: هدوزفا ج «دنتفگ: هدوزفا ۰ د 0 « دراد «هن»رگید می عیج 31
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 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱

 شونب دراد داش لد كنا كنخ « شوجزرپ نیمز و شورخ رپ ]وه

 رب نادب اضف هک رکشل نادنچ اب ارما و نانیون و ناگداز هاشداپ تماعت

 0 ناب

 براش ةش رحلآ یف ۳ هزاجعال را و و ار نا وا

 ی شی ها 0

 روس و نشج رورس و روبح یلاوتم و رتاوتم ایل و مای می ۱ زورنابش هس ادتبا
 رود ریاض و ریارس زا دسح و لغ بیاوش و دنتشاد

 تارا منا لو رج . زنذآ و اصلا ةرف )اوج و
 سرم ۵

 ةايحما بیط و یوهلا (زع و ش.بملا دز وب ())وقس لح

 دن دنار ابنخ ناخ گنچ یتیصو و 9 تادو دعم مایا زا دعب و ۰

 5 ارتیناخ ات دندرک رزکم نآ هعلاطم دندوب هداد نآرسپ هک اراپلطخ و

 هن قافتاب نارسپ تمات و دنتفرگ شیپ ارتلصم نآ «دنکر رقم یاتکوآ

 رب یا نوعب ناخ رگنچ کح زا دنتنگ اریانکوا قافن و یدب بوشم
 یدنب و دایتنا رک رسب ناندرگ ساعت ات داهن دیابی یاپ یاثداپ تسد

 دومرف یاتکوا دنهنب ارتراشا لاتتما شرک و مشچ و دندنب ناج نایم رب ۰

 ماعا و رتگرزب ردارب اما تسدش ذفان تلمج نیرب ناخ رگنچ کح دنچره

 هناخ زا لوغم ("نیذآ اب زاو دنرتراوازس نم زا راک نیا مازتلاب هک دنتسه

 یودرا 7 0 (1) نیون 0 دشاب ردپ ام ماق رسا رپ گر

 و اسای و هدوب وا تمدخ مز الم هاگیب و هاگ و بش و زور و تسگرزب

 نخ اب ناشیا روضح و دوجو اب دشاب هتسناد و كینش و نید موسر ۰

 (0)اوتش «(0 لوس 400 ملا عیج > ی اذک () «اولج : ۰ ه جبآ .۲ «(اذک) ولَح : :ج ()

 یو :۰ (بوشم هن :۱ ( ب ق رع : )0( نم سخ ق ست انک (6) یع:د«0) يا اذک (۲

 «نیدا : 169) « درادن ار « قافن و یدپ بوشم هن» تالک دآ و 4 ج هو یدعت

 «رتگرزب : د 0 «تسا ناخ لوت بقل ۲ نید : اچ نیاز 3 د ت

 4 تسا جخاو وپس نآ و



 ۱۵6 .یاخ دننس رد ناف یک راه را ی

 ناور یانکوا قانون و ؟"لییا زا و یاتنج 60ت زا و )روم
 و تون )یانکلیب و ()نیکتوا ناشیا )۶ قرشم فرط زا و دندش

 هک نانیون و ارما رگید بناوج زا و ()یاکرو بوک و نیون ۲)یاتچیا

 یودرا رد دوخ وا رتدرخ ناردارب و نيون غلا و دنا هدوب فرطره رد

 ۰ (۱)ناراک عضوم رد ودرا نادب ۸ تمامت روکذم تعامج دناهدوب ناخ رگنچ
 و دوب نش نادنخ لمجح لزنب هلازغ لولح زا ناهج نوچ و دندش عج
 هتشگ نایرگ رار ِ منچ زا اوه

 هئاوه بیط قاتمل یوه ِف ۰ نا ۳ ۳# : یی رلا درو 9

 غاب حدم و ناگتخاف نآ تنکش زا ِ هتنکش اهرازغرم رد ابگ و نیحایر
 1:10 «تیارس ناتساد دص ناتسد رازهب نیالسد رازه اب غار و

 رابیوج زا دیا كشم یوب ی هک . راوگ شوخت ی دیاب دروخ نوک
 نا ۳ 1 داح ۲+۱ صب ۹ مش

 ی ۳ 0 ۳ 0

 هزامکرب :» :راکب : جاناجگرب "بن ؛راگم ۱ ۱۲ ۰ 6: 0
 «د ف اذک () «روساعت | 1 (رومیتاقب :د «رومتناغوط : ج «رومتیاق : ب ()
 : ۶ 4 لبما : ب لب 3۱ قاذک 0 4 یام :ج بآ نلاق 1۶ ناف«
 ٌب (0) ی 0 ج « قادوق : ۱ يزق لک 0 « لیعا

 تسا ناخ زنکنج ردارپ ۱۳ ی »_ ؛(سکتدا : 10 « ماعا : دی دج طفم

 شتا دنوادخ ینعب نکیتوآ دیوگو تسا روکذم نیکجتوا ظفلب اج هه خراوتلا عماج رد و

 ۱۲ ص۲ ج نیزرب عبط خراوتا عم اج) دنیوگ, نیکچتوا !رنیکچوک رسپ و تروب و
 ۲ ج ضیا مر وشنا عماج «اکدیب م ؛ اکلی : 1 جا ءاکلم : ب «یاکل 0

 یو« قد ؛قوتبآ نایب یاطدب هقعن اب ۸:۰۰

 رسپ ۸ .  .(۰-۱0۲ ا ۲ ج«اضیا عراوتا عماج) تسا ناخ زیگنچ جانپ ردارب

 «یاریحم) ب « یاتعلا : ۱ ت ( تم ناخ " ردارب و رداهب یاکوسب نب نویچاق

 سا به ۳ « درادن ایهیلک زد نیا د ج « یاتیللا : ه

 -- «تسین روکذم نادب هییش یمان ناخ زیگنچ ناگداز ردارب و ناردارب نض رد جراوشلا
 نازلک : د « رارلک : ۱6۱۰) ؛درادن ارهللک نب اد لاو شب 3م « یکیر بکن 7 ج

10 



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۹4

 نورقم نادب ناخ رگنچ یار هک دشاب طونم نادب مثح و ام روما حالص
 اب هست کت تک ناع ع «یق وقف وا تراعاب لهرک  بایص و ددرک

 هک داد دیاب زاب دّکّوم یلطخ قفاوم لد اب نافز و تسا قفتم رگا لوق
 و ناور نت رد ناج نوچ اروا ح و دیناد ناخ اریاتکوا نم زا دعب

 دیهدن هار لیدبت و رییغت دوشی رّرقم نم روضح رد زورما هک نخ" نیرب «
 امرف لادتما یاتکوا ناردارب تمام دیر ذکن نم دید یرلصم 2

 ماقم زا تکرح كناچ دش رسنتفس ضرم راک نوچ دون ار

 ۱ تشذگب هیاتس و نیرشع و مبرا * هنس ناضمر مراهچ رد دمآ رذعتم

 ۱ با تفخ دور ساقا مضر ان نکرم نا
 كي ره دنناوخ یاتلیروق لوغم نافزب ارنا هک دننک تیعمج ون لاس رد "۰

 (8) کلنادنچ دنتفرگ شیپ اریاتلیروف تحصم دادعتسا دندبسر دوخ یودراب

 ابص مسبن بوبه زا عابر و عاقب و تسکشب امرس تذش و وه تدورب

 تشگ مزخ و شوخ

 ارینع رازغرم ناهج تگ هنومن اريند راد تسارایب هزبسب ًابص

 اریسیع تازج هه فا دربب م كاخ ندرک تنز زاجا رد داب مسن ۰

 ناخ رگنچ ()تلاح هزاوا هک دندزکرتاوتم نایجلا ابرقا و روکذم نارسپ
 تیعج ددک دیاع کلم راکب یللخ كنا زا شیپ دش میاش یتّکگ فارطا رد

 رد دوخ یودرا زا سک ره درک رقم ارتیناخ تعصم و تخاس دیابیم

 یشوت نارسپ یتاجنق فارطا زا دندش ناور یابروتب و دندمآ تکرح
 اب او )تک بنام و وا و ودره ۰

 « درادن "+۱ ؛دش توف ناخ زیکنچ ؛ دیدج یطعخم ب درک چوک : د «ج ف انک )

 نیا رد ینعم نياب «تلاح» لاعتسا و « گرم ینعی (0) «كناچ :د ب1 ()
 ٩۳- ص هشولب عبط خراوشلا عیاج مللا عیج ی ادک ٩ « تسا عیاش باتک

 هشولب عبط ٌراوتلا عماج رد (1) «وناب : ۱ ()) « هدروا : 1

 رهنلا ءاروام هینابیش كولم دج یو و تسا روکذم نابیش ظفلب اج هه ۱۱-۱۲۰ ص
 تسا هدراعم ثعاف هک تسا هملک طسو قلح فرح فذجم نابیشب ناقبیش ریبغت و « تسا



 ۱:۳ ؛یناخ دنس رد نآاف یاکوا:ناهج هاشداپ سولج رکذ

 اخرا هر و دوم نای آدامس ک ست
 ساسا هک ارشعاف و دیان تظفاحم ارتکام تسد و تخت هک دیاب سک كي
 هک هات ب تسا هتفریذپ م اکیتسا

 ()اتیتکی اب الا رکذ دا ره و هاب بسب نآ اب نک نا هیقکی

 « کیو دنئاب اح و دنوش ناخ هه هک دنهاوخ نارسپ تمامن رگا هچ
 باتک لّوا رد هک دوب رس دچ و رس كي رام نآ لش هن موکح اریرگید

 اشیا یاسای و راک رادم هک جاصن و تالک نیزا نوچ تستفر رکذ

 هک دننک هر ناز نوک قارشپ 0 دع خواف فتا یر
 ما ننکفا رس تیار و نامرفب ما ننب ام و تسرایرهش ردپ

 :.40» راگزور زان و معن رد تسنا هاوند ارامش رگا هک دومرف ناخ رگنچ
 یک فا دیبای عن (" كلم و كلم زا و دینارذک

 هچ دنیشن یفاخ ریرس رب نم هاگیاجم یانکوا (۵هک مانیناسر تّدم

 تیعر و زکشل تیاعر تسا ینثتسم نیم لقع ناحجر و نیتم یار تیزب وا
 ریدب دوش کم وا رپ لنت واتر را تکلم روغت تظفاحم و

 * تیاثک و تمارص هجب رد كلم دیلاقم و منکیم اروا دوخ دهع لو بجوم
 تسیچ هشيدنا یار نیرب و یار هشیدنا نیرد ارنارسپ اش من 8) وا

 نامرف نافزب و دنداهن دایقنا و تمدخ نیمز رب بدا یوناز ی راب

 در محم و ضارتعا لاجم ارک ناخ رگنچ نخ رب هک دنتنگ یرادرب
 ؛دوب دن]وت

 1 شرگ هداهن هنامز و مچ هدانگ نودرگ
 یه دنک اضما وت یار هک ارکح ره

 یاحم دباش و دشت مولعم تصسرد نادب رشت تبسانم هج و و تی نیا زا دوصتم )۱(

 0 و دو :جب 10 ( دشاب «ءامالا» بالوص ۶ ءابالا

 ؛تسا دایز «هک» ارهاظ و لا عیج یف اذک (۵) هر ی
 تا طناب ج۱ 7 زا هلج نی ۱ مر



 ؛ینیوج یاشگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱

 نااف هک دننادب و دننک مولعم نیا ریرقل زا ضرغ و دنهدن تبسن یراثکی

 ندب قوم هک لاق دومرف عون هچ رب روهمج ظفح و رومآ طیض

 و هاضع ةنکچ نیانیاپ اریتعامج و فیوخب | ۲ زت سایو اهر ایم

 تلاح عوقو زا دعب و دروا :! نامرف و فّرصن تحت رد و درک ()ناعذم

 و دینادرک () دهم فارحنا زا دعب لدع ءانب ناس هچ رب نآاق وکنم وا م
 ؛دانک تمارک ِتاوص و قدص قیفوت یاعت ّْیح دونم هتشارفآ ۱ ارنآ دع)وق

 ناخ رگنچ و دوب یاتکوا مان یاشداپ لحن لولح زا شیپ ۱نااف
 و كولم و هاگو تخت وا دادعتسا رب وا لاوفا ")رد]ون و لاعفا رداصم زا

 راثا زورب زور وا دنع و لح و قتف و قتر زا و درکی لالدتسا ارءاپس
 نوک هادق تست زا نا ظفر تکلم رومآ رد ۱

 یف شقنلاک ن ارسپ رگید لد رد ارینعم نآ شقن جیولت و ضیرعتب دون

 تشاکی كيره ریایف نوردنا رد ار یملصم نآ خت 2 جردتب و تشاگنیم جا

 زا و دیسر فرش مدق مخم اب یبرغ كلام زا ن و

 1 دیناسر مدفتب ۰ تیالو بئاجم تردانم تنیزع اجنآ

 ی تشگ ملسم و صلخم تسامن و دش كاپ نانمثد ّرش زا تیحان ۰
 + تسد راو دش كدایز زر تنوفع زا هک یضرم

 و ()ناکک و ()نیون غلا و هسانکوا و یاتفج دوخ نارسپ تشذگرد

 ضرم ءالبتسا هک دومرف و دناوخ دوخ كيدزن ار()ناجروا و )یاتجروج ۸

 ناگ نم و « سا عیج یف اذک () «تسا طقاس ۱ زا هلج نیا (-)

 2 ناخ لوت بقل (۱) هیتسا « رداوب» باوصو تسا خاسن نیت نا

 من «ناکلوک : ۱۲۰ ص ۲ ج نیزرب عبط خیراولا عماج « ناکاک : چ ج (۵
 رد ۱۳۲ ص۲ ج خیراوتلا عم اچ « یاضوج : :ه «یاتفغروح + 3 قارچ : "ج « یاحروح

 اب ۱ « یتجروج : لدب هضنف ردو «یجروج : نم

 "نعاق هک همللک طسو ,فلح فرح فذحم «ناقجروا» ۱۳۳ ص ۲ ج خیر اولا عماج

 و ناغدق «وئالوم و وگالوم « نابیش ژ ِناقبیش نوچ لوغم نابز رد تسا هدرعم
 ء ناخروا : ؛ د « ناخورا : تم لایما و نادف



 ۱ ؛یناخ دنسم رد نااق یاتکوا ناهچ هاشداپ سا

 و یناخ دنسم رد نااف ناهج هاشداپ سیل کد

 .لاابناهج تسد

 ك یدنکب نوچ ارناگدن قامت تظع و ناسا تسدلقل ِق

 ۱ لاوبوا 7 نم صقن و عوجا و فا نی ی مکولبل و كنا

 9 ۳ ینابوذ انع هبرجت * هتوب رد و 2 یاطا لب تار تارا و

 یامز رب رز نوج مناعتما گگنس رب ۰ یناکچ ورف لگ نوچ مالب شاد

 لاعا هوس تبسنب و دندیشک نا لاکن لاقع كي ره لاعف ثبخ بسح رب و

 تسرّرفم نوچ و دیشچ لامالام الئیب رئیس ارج تبرش لاصخ سجر و

 اند ّرما مت اذ «ع یتیاهن اریادبم ره و تسا یتیاغ اریراکره هک
 ۱. و لفع هار زا نیرسب ّرسع بلقی ْنَ مالسلا و ةولصلا هیلع لاف و . هصقت

 < هو دوش داگ ز اب هلالج لج 0 محرم نیازخ کا

 جت 1

 ییضغ یتمحو تقبس صن بجوم رب فیل انا رب يبابح
 سال دنابرخاب نآ تایلوا و فدو نیا اب

 ۱۰ . دسرب قیالع راب شثک ارنت م دسرب قفاوم ان رغ تدم نوچ
 دسر یا هلی هی اب با عناص تمحر هک مین دیمون

 و ادیپ و نیعم تمالع و ناثن و دشی رهاظ نآ را بیترت و جیردتب

 دلار را تسا ینبم ینابم نیا بیکرت و یناعم نیا بین

 زا لاوحا حرش الو و بیترتب و نااق وکنم و نااق یاتکوا مع ناهاشداپ

 ۲. دنکی راصتقا و زاجیا مازتلا هوبش نآ رد و دوریم ادتبا نآاق سولج رکذ
 ارتایاکح نیا فّلَوم دننک مزکم كرابم هعلاطب ارباتک نیا هک یتعامج ان

 (دیدج طخم ب ق اذک (0) با یثم ای )۰. « یلالدب :۰ 5 بب ()

 « تاعا رکد زا :۱ ؛(0) تافا رکذ زا : عن یاب



 ؛ینیوج یادگناهج زیران زا لّوا دلج 13

 زا ةکب و .دندنار ار در و نو زا دندوب نام هک اریلخ تسا
 ناوت تعارز اجنا رد هک دننک نانچ یبارخ زا اررهش ات دوب نش نامرف
 ناخ رگنچ رتخد و دنراذگن هنز صاصتب اما کو گس ات اب یک

 هنام قاب هک سکره و دما رهش رد شیوخ لبخ اب دوب (راجافن نوتاخ
 دندروآ نوریب یروشیپ مساب هک اررن () دص راهچ رگم دنتشکب ارتمامت دوب «

 یاهرس و دنتسه نادنزرف ناشیا یایاقب زا نونکا و دندرب ناتسکرتب و

 و نانز و ادج !رنادرم دنداهنب سلجم و دندرک ادج نت زا ارناگتشک

 رک رد اد 0و زور نآ ادم و اد ارناکنیک
 رب دنتفای هک ارناگدنز یایاقب ات تشاذگب اجنا كيزات اچ اب اریریما

 «دنتخاس نشج رودص رودص زا اربائذ و ةبایخ ادنداتشرف ناگدرم بقع ۰

 بیترت روح روحن زا روس روسن ؛ دندرک دیع دیغ مو زا باقع رب باتع

 « دنداد

 تاوزا ام ایئاک بنات . :نییی نیعاملا دقل تن
 یربارب حفرت هار زا ناوبک اب هک ناویا ره ناسکی كلاخ اب نکاسم و نکاما

 یرومم و شوخ زا رود ؛تفرگ هشيپ عضاوت ()یرازب كاخ نوچ دونم ۰
 «دش نفگ نشلگ .داتفا روصق یاپ رد ینکرس زا دعب روصق «دش رود
 «تشگ افصنص اعاق عاقب بفونص

 و دو دات عشاوخ ۰ شیضاو ۶ تراثداحم | هتدبعتسا ت

 یتیعس | تلسمل اک و (۳اسییپ م هدوع بطرلا لاک هب یزهعو

 «راحاعت :۲ «راجاغاط :ّج )۲ ۰ «راحاف : ۲ «راجرافن :د «راجاغاط :ج ()
 « دص راهچ : و (0) دصق : دنبازفا یم جا ۵ « راهج :ج۱ ۰ دب ی اذک (۲)

 اس دو - هدر نم اح « یرارب : د ()



 ۱۳۹ ( رو اشین هعقاو ر کد

 تگنس لازام اد زا جنب خالگنس روباشن ()كنازاب و داتسرف خایداشب
 عقب نادریه و ابنمرخ كنانچ زنا دوخ اب و دندوب هدرک راب

 هن موف نيا و تشر راک هک دندید نوچ روباشن یلاها «دشن راک رو

 دنتشاد نزاک هراب راوید رب خرچ رازه هس )٩( کلن ازاب دندوب نید هک دننآ

 * هیبعن نیا روخ رد طفن و هملسا زا و هدرک بصن هدارزع و یی دصبس و
 زج دندیدن یور چه تفرب لد و دش تسس یاپ ارتمامن هداد

 وت تمدخم ارا)یغیغلا مهاربا نب ْلع نیدلا نکر كلام یفاق كنآ

 اهام و تساوخ ناما ارروباشن لها دیسر وا تمدخ ()انردب دنداتسرف

 ین اه زور تفاین فارصنا تزاجا زین فا و دادن نياف درک لوبق

 وام هنیدآ زور ات دندادرد کیش یحوبص س اک حابصلا یلع رفص مدزاود

 0 دندوب هتشابنا قدنخ عضوم دنجب و دندرک تخس گنج نیشیپ

 309 جرب و (* نانابرتش هزاورد بناج زا رتبفس گنج كن | زاب و هدرک هنخر

 ورسخ راوید رس رب اع لوغم انا تدایز راک ن نادرم و دوب "7 شوقارف

 گنج دندوب هراب رب هک ینادرم اب و دمارب نکشل و دتشارفارب کشک

 ۱۰ بش ات زور نآ و دمآرب زکذل ۵ ( 1 نانابرتش هزاورد زا و دندش لوغشم

 تمام هبنش بش درک رود راوید رس زا ارمدرم و دمای راوید رب رکشل

 هسب 0 كزکنحم للوت ارهبنش زور و دش رپ لوفم زکشلب رهش هراب و راوید

 لوغشم بهت و لتقب و دندمآ رد اهزاورد زا اهرکشل دوب تیسر یگنسرف

 اركللا ریج و دندرکیم گنج اهناویا و اکشوک رد ثکارپ مجرم و دنبش
 ۲۰ !اروا رتدوز ات كن ا بیس و دن یاب بقن زا اروا ات "تشادی بلط

 و دتفکب یزاوخ ارز ۳ تنگ ی تخس یابنخ دنشکرب تایح هتبر زا

 «نشا درعم باتک نیا رد هکن ۲ اب یا هم «هکن اب ینعب )0
 تفرردب : ج «نوچ: ابن یاب زاد : ۰ () ینبعلا : و4 یا :۲ یبیلا ؛ " ۵

 « سوقأرق : ج۱0 ی 2 0 کد ات

 قیاطم نیم - « دشن یکم هلک 3 (0) ؛ نایاب ۲و ی )

 ؛ لوغم رکمیل ینعب (۸) 0 "« « كرلحم : ج « كرکحم :ب ( تسا



 ؛ینیوج یانگناهج مخیرات زا لّوا دلج ۱۳۸

 زا ذخسخجرف تسد ريت و خرچ ریت راهید و هزاب زا و دند رکیم تخس

 نآ زا (راجاغن و تک یاراوز یریت یفلخ تکاله ببس و دب یاضق
 دنتخانشین اروا و دندوب غراف ()راجاغت راک زا دوخ رهش یلاها و دش ناجب

 ربخ و دندما رتبشب هخیرگ ود یریسا ناشیزا و تئگزاب زور رد م رکشل
 هک دنتسنادن و دندرک یراک گم دنتشادنپ رهش یلاها دنداد ()راجاغت ه

 وا مانم ماف و تنگ زاب رکشل نوچ «دوب دهاوخ نیح دعب هان َییلعیس

 و تفر راوزبس بناجم نتشیوخم درک مسق ز اررکغل دوب نیون (" یاکرون

 داتفه كنانچ درک ماع ینشک و 2 گنج ارراوزبس زورنابش هس زا دعب
 (*)رومتشف ددب رکشل همن گید و دندرک نفد هک دوب هما راش رد نلخرلوم

 دنتسن اوتن صالقتسم انا ( روعشق رکثل هک یاهراصح هب هیقب  دندما سوطب ۰

 و دندون رایسب تسواقم (۷راق و ()ناقون بابرا هچرکا و دنتفرگب درک

 و ()نافون و دنتشکب ارتمامت و دنتفرگب راک تبقاع ه درک اهدلجت ۲راه

 یژگنای روباشن لها و «دندرک لتق و دنتفرگب متشه و تسیب رد ارراوزبس
 دنداتسرفیم اردونر دندادیم یافت نالوغم یجوف اب و دندرکی جرص

 و تفرگ مان یئالغ راعسا روباشن رد ناتسمز نآ و «دنتفرگیم ارناشیا ات ۰
 دیجفگ ی بلس تیدی و دن درگیر جورج زا ریخت

 مزاع هش غراف ورم راک زا لوت و دون یور ةرشع نامن هنس راهب نوچ

 دوب هدرک هیبعن رکشل نادنچ هن ربخ نا زا ارسک مچه و دوب تش روباشن

 و دنتفرگ ورف اراپ(مد تمام تبون كيب سوط تیالو رد هک هدانسرف و
 هوا و قیناجم تالا اب رایس رکشل همدقم رد و قحم نارگیدب ریشعش یایاقب ۰

 : ۱ «راجاغاظ : جر اجأقب :ب () « راحاعت : 1 راجاغاط : ج ج « راجاقت : ب ب۶

 « نین "روب : « « یاکروب | | کر آقا 6 «راجاعت

 .« رومم : ب | ۳ ی د «روم : ۳ رج و ۵ روا 18
 «درادن ارهملک نب ا"ج «راو ۲ « ناووب +: 10 « درادن ج « نومم : :د

 « ناقوم : ج « ناف ات ؛ تسا یسراف ؛رایسب و هزادنا یب و مظع یی

 « ناووب ۱



 ۱۷ «روباشین هعقاو زد

 «دندادی تخس یاهباوج روباشن زا دشن هتنیرف ننکآرپ نفس و درک دیابیم

 رازه وزا لتع هک یل نیدلا جارس سوط نایرشح لیخرس نا یانثا رد
 و دنداتسرف روباشینپ وا رس و () دیتشکب ۱ ارشیوخ درو دوب رود یگنسرف

 باوخ زا اریگرزب یزشو دندیرب مظ یقخ رس رس لپ كي نادب هک دنتسنادن

 )ایا ی و یا قک دنارتوب دح بان ها رف 1

 یی 1 اب یی )نا بابا نا وب ی رک

 لاح زا دندوب هنشاذگ نایاپ راهچرس رب راوس درم دصیس اب هک ار؟)رومتشق

 نانیون كيدزن لاح نا مالعاب ؟!رومتشق و داد مالعا شی زشت و هد لف

 جارس و راوس دصبس اب دما سوطب )وتسا زا روبتشق و دانسرف سک
 ء 30, ةصفاغم دوب هتسشن تراما هاگراب رد سوط رد درم رازه هس اب هک ارنیدلا

 یاهراصح دگرزب رکشل ندیسر ان و تشکب ارناشیا بلغا و تفرگ ورف

 ناخ رگنچ داماد هک ناگروک ()راجافن نوچ و «۲) درکیم بارخ ارسوط

 طساوا رد دیسرب فوت همدقم رد درم رازه هد اب و گرزب یارما اب دوب

 قلخ نوچ و دندونی یرّوب روباشن نامدرم و دیناود روباشن ردب ناضمر

 ۱۴ نو و دندرکی گنج و دنتفرگ نوریب رنک لوغم کل و دندوب رایسب

 هژرب نا تکنهع قوطی ابو دندشی یتشک رد ریش اب دندوب نش ربس ناج زا

 گنج ()شوفارف جرب فرط زا )مس زور ات دنتسشنی یتفک رد کتهت

 هنحن نیذلا جارس دوخ لیخرس كيرحب سوط نایرشح ینعب « تسا رصاق ترابع (۱)
 "هغیصب ارهه "1 دنتسنادن « دنداتسرف «دنتنکب .ینعی ارلاعفا د ج-, ما دنتکب ارشبوخ

 1 ثن اوخ زین (9) «ناروا رس» یا یکم و 0۲ ین اذک (۲) « دراد درفم

 ع ف اذدک 0 _درادن ارهاج لصا  «لیخرس رب : ج «رورس :ب «نارورس

 رو 1 ۳ | زوم: ابن نیت : 1 « درادن ارهلک نپا 3ب « ناناف : ۱

 ینعب روت و غرم ینعب شوف زا بکرم نینهآ غرم ینعی رومتشف - « روم :۰ « نومم
 ۱ و ق اذک (0) یا تا :! صباصخ زا « درک ینعی )0( ها

 مد 0 ؛ تسا داماد ینعب نا «را>اعت : ۲ «راجاغاط : ج «راجات
۳ 

 « سوقارق : د ج ب۲



 ؛ ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۳۹

 ربخ و دش یفوتم دیسر رهش لزنم هسب نروچ دمآ ی روباشن تظفاحم و

 وا لام و هنازخ دیابن هک وا نامالغ سرت زا دنتشاد ناهنپ وا هعقاو

 رهش رد ارناشیا و تفر نوریب رکشل اب لابقتسا ساب كل ربجم دنیابررد

 ناور دبح ناطلس بتع رب و دندرکن رهش ماقم تبغر وا نامالغ دروآ

 دوب هیاقس و ةرشع حبس هنس لو حییر هام هدزون هک گید ز زور و 6
 ندواشیزا و دبسز كيدزن رهش رد رب ()یسیاط نیون یاتیس و هه ٌهندقم

 فرش نامالغ ربخ و دندنارب رتش هلگ دنچ و دیناود رتشیپ راوس هدراهچ

 هس رب ارتعاج نآ و دنتخاتب ناشیا بقع رب دنچ یراوس دنتفای نیذلا
 لتق ()ارناشیا تمامت دندوب راوس رازیکی دح رد و دنتفایب رهش یکنسرف
 ترول اطاس لاح زا و دندرک ۰

 زپش هک داد باوج كللا ریجم دندناوخ للیاب اررهش بابرا

 ۳ ملق لها مریپ یدرم نم و مراد نم ناطلس لبق

 نآ و مئاب تنب زین نم و تسارامش کلم دشاب رنظ , ناطلس رب رگآ نوری
 9 زور دندش ناور تعاج نآ و دندادب هفولع اررکشل زور

 دیسرب تون هب خال ۳« هزغ ات تفریم و تفرگیم هفولع و دیسری ۰
 ساثلا طاسوا زا ارسک هس دندرک ریزو و یفاف و مالس۷ خش راضسا
 ارناشیا یمدخ كدنا و هفولع ات دنداتسرف ناشیا كيدزنب یماسا نیدب

 دسر هک ارسکره ات درک تّیصو و دادب یبوتکم یروفیا ٌطخم درکیم بیترت

 لا هک یعضوم رهب و دش ناور هی و دننک بارخ راوید و دنهد هفولع

 یاهرکشل رورم زا یدیکب نوچ «تنام هنحت و دندوب هتشاذگ هنب دندوب نش ۰

 هش بلاغ قارع رد ناطلس كنا فبجارا و داتفا نایم رد 0 لو ۱
 هضیب سانا یاهغامد رد ساوسو ن اطبش (" تشک عیاش اهغابز رب

 یا هک داتسرف ماغیپ جم دن هیفانک الوغم وب

 هكزب لییس رب اروا یاتبس و هی هک تنگ ۱۱۲ص رد « تسا طفاس جا زا هملک نیا (۱)
 ۱ ل برد طقف 0-6 .«ارنامالغ یعب 0) .«دندانسرف یرغ تابالوب رب زا
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 و دنکن اقبا نیرفآ چه رب دنسر تکلم رودص نکسم و ()تسنیا دالب زا

 و دنتفا رسا ّلذ رد امش نادنزرف و نانز و دننارذگ انف ریثغت رب ارهه

 کات کونگ را نزد .طن یک ناسا ه
 بپسب نطو یالج مدا یانبا رب نوچ و دنناب یراب یضعب ۷ و مدرم

 ه لباقم رد الج دیج نارق رد و ندب زا تسا حور یالج تباثب نآ بح

 بک نا لول و نلتاقلا قدصا وه و دیارفیم هک انا تس ۲ بیات ای

 ناثبا نماد رد تسد لجا نوچ و ادا ین میدم ءالجنا میلع ها

 لبح نج یا بزرفآ و وه و و هدرکرب نابیرگ زا رس ناشیا اب كلب دوب هر

 ییصن لوبق هک دید و تسناد ناطلس نوچ و دندادن اضر هقرفتب درو

 ۱. دینم یزاب توقف هن دنچ ره هک دومرف تسین ریگ یاج ناشیا نطاب رد
 بجاو تراغ و تمرم اروراب ۸ :اما مم نآ ناکم تناصح هن دوب دهاوخ

 لوقم ربخ زور دنچ نا رد و دندخ لرعخب نا تراعت یخ تتفاد دانیم

 دهوحن با زا روفرب لوغم زکشل هک داتفا لایخ ارناطلس دوب هتفرگ یخارت
 و درک ناور خب تظفاحم | ار نیل لالج ناطلس و تفرگ یفوکس ب تشذگ

 ی زا یاتبس و هب هک دیسر ربخ تفرب لزنم كي : نوچ

 «::8» هتمکش لد ارمدرم ات كن بیس ناطلس و تگ زاب نیذلا لالج دندیسر

 اجنا ارنامزالم رثکا و دابن هار رد یور و تسشنرب راکش ۰ دون

 ی
 ءاسعنلا وینه ةراضع "اعم تلحرتف دبح ٌریمالا کی
 ۳ ءابنالا لقت تاسا م یا ق لقت لود وذ رهدلا و

 ضراع كللا ءایض و یاج بتاک یلاعلا وبا نیدلا ماظن كللا رخفوو

 قافتاب روباشن ماصم ات تشاذگب یخر رم یفاک كللا ربجم اب ار()نزوز
 دوب یداخ هک سلج ریما نیذلا فرش تفرب ناطلس نوچ دننکی هتخاس

 ۲4 ماقم مزع رب مزراوخ زا دزمأن روباشن یلبب و ناطاس ناکرا ز زا نیکر یکر و
 و سس مس

 «یزوز.:د«یزوز ۶۲( ۰. «انع:ج(0 «یسا دالپ :۰۵0)



 ؛ ینیوج یانگناهج خرات ص دلج ۱

 هماج نیلاک و ناشیرپ اهیوم نیشارخ یور دوب ثید ارینارون صاختا بوخ

 دیسرپ ناشیزا دندرکی هحون نانز رس رب نیشوپ ناراوکوس لاثم رب هایس
 اورب به ال نیا عاونا و ممالسا ام هح دنداد یاب دیسک اش هک

 ود نآ زیلهد رد تفر سوط دهشم ترایزب تون نیرد و دشیم فوشکم ۰

 ناصخ و شیوخ لاح ِ گنج رد دید هایس یرگید و دیپس یی هبرگ

 ۳ هبرگ نوچ هدون فقوت نآ هراظن و تسدرک لّوافت ود نادب

 ؛تفرب و دینکرب یا نش روهتم وا برگ و هتنگ 5 بلاغ

 ناب صغ لع مونی بارغ م نارجنا یّم لی و جام
 ناز ام (یعومد . تن ال رآ كم

 ینادتلا دیعب ثب نابلآ ف و ترازتغا بارغلا تابعت ینف 0

 نینک یریپ جم وا یناوج بش ۶ وه ای یالیتما بت زا

 ادوس هدام نارو و نورد فت زا و نیشوج روفاک هثچ هیلاخ زا و دوب

 ( نیمد تسوپ رهاظب با نایلغ رد بابح دننام وا یاضعا 1 برج

 رس زب ناطلس یزور بز ٩ هجوت تقو مازهنا یانثا رد شو یراق مردپ

 هنامز زا و درک گن دوخ .نساحب دما ورف حاورتسا لیبس رب هتشپ ۰

 و دیئکرب یا و دروا ۲ رایتل تعاض نیتلا نیش تجع یور بجا

 تح و لابقا و یناوج و دندومن یور نش حج رگو رابدا و یریپ تفگ

 و هچ نامرد تسراگزور بت یدرُد هک اردرد نيا دادب تشپ ثنکارپ

 نیرب نوچ هلمجما ین نوک یادگ هر دوب هدز راود دیگ هک ارونع نیا

 رب رد هبامنس و ةرشع حبس هنس رفص مدزاود بش دیسر روباشن راکب تأیه ۰

 دیناسرتی راتات رکشل زا ارمدرم اٌاد دوب بلاغ ورب هک یسرت تیاغ زا و دما

 ناظب دومیم ارف فّسأت دوب هدومرف تلود مایا رد هک عالق بیرخت رب و
 رب ارمدرم تیعج و درک دناوت یرکتسد تنح ماگنه رد تشادنپ كنا

 عفاد و جنام عوج ترثک توچ تنگیم و دومنیم ضیرحن الج و هقرفت
 هیلا راشم هک ماقم نیدب موق نآ نوچ نیاره و جم ام لود کش 5



 "رویان ذعقو رکد
 روباشین و درگ نآ موجن تباثب دالب داد ناوت كلنب تبسن ارنیمز رگا

 دور یرشب سننب نآ لیثمت کا و دشاب ناسا یارهز هرهز بکاوک نایم زا
 ؛دوب دناوت ناسا نيع ناسنا تّرع و تسافن بسحم

 0 ناتوک ۳ داتفب هرسلا متصب ۹۳ و

 ()ناسنالا 1 ناسنالاک ضرالا ق زوباسین و
 نمز یور رد هک روباشن ربپث اذبح

 تون دو ین گرو هشتیا دیک یراق یک

 تاحف رب ربکا زور عزف و دش ث ناور روباشن مزع رب خب زا دمح ناطلس

 ۱. ریت زا دنچره و ادپ وا لاوقا رد سرت و لوه و رهاظ وا لاوحا
 كي لابج لایخ رد کا هک ()ددزکی ثداح ()یروما كاخ زکرم رب كالفا

 نآ لاصوا و لزازم رهدلا دبا نآ یازجا درگ رّوصت نآ شقن نشن

 ۱۰ تامانم لاتنازا ۳ یهو و ییغ ۳ لاوها نا ) هوالعو

 یاوق و دش فوتسم و دو و نی زد تالّوافت هاپشا و

 رد یش ناطلس دما زجاع لبح لاعتسا و ریبدت و ربدن زا هلیخ و هرکفم

 نکا ال تاییا نم6) ۰ «دراد هلی نیم اب رویا و روپاسپت اچ هه ۱:)
 هتجرت ف یبلاعلا اهرکذ یونزغلا دوبحم ناطلّملا ءامدن نم یجرکلا یسیع نب دٌّمحم
 : نیتییلا دعب و ۵۷۲ قرو سیرابب ةْيِلهالا ةيكْلا ةنسا) ةمنبلا همت ق

 ناسارخ هیع ال صفا دقف هرم الو
 ناب دن ادالیف ۴ دا خود ام ادا
 نازک اهفاب و« هاش اهدنع اهارب

 هو و جا )1( « دراد یناجحا مخ برد طقف ارهلک ود نیا (۲-۷)



 ؛ ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج زر

 ناولهپ (0رزای زا ات دومن لاغتشا دوب نآ کاح () ترصن هکر هش هرصاح و

 (۲) هعلق لاوتوک هار نایم رد داهن زی و هاز وش کاپ دیسر وا رسب ةصفافم 70

 و دش وا دصاق نیون هچارف ناقلاط دودح زا و تشکب اروآ و داتفا ورب

 کلمن هتخوس رب هراب رگید و دما :ا ور هاگان ات
 وا بسقع رد و دیناروخم اشیا )هلغ و تثکب تفای ارهکره و داهن «

 ناجخ و هی زاغا اب قیبترپ قلخ ازم دص اب تو "وقف

 ۳2 3 ار یضعب و 3 شا رب ار یضعب ۳3 دوب نیدن ِ

 و دنتشاذگب طمن نیرب زور لهچ است درکین اقبا هیرفآ ۲ و تشک ی
 نا هک لوک ام نادنچ و دوب تنام طناب و قند و دنتشذگب ۰

 ان مان هاش رگید تاثداح تا اب و هنان دشاب یناو ارلولعم دودعم دنچ

 ۱ دنتسجی اهخاروس و اهبقن دنچ یدنر اب یصخت

 وله هدزاود هد کن دندش هنکارب , دندوب تنام هک دنچ ینیعض و دنتشکیم

 « دوبن زاید ناشیزا نورد هک دندوب اجنا رد یاس ایم زا هک

 هل خ تنوص کا کام ۵ عییج مایلی و ناجهاتلآ ورم م لای ۰
 داترب دلو هوا تک د # هبیر و نامّرلآ فّرص نم كلاتقرس

 (0دالب لی یتش مریص و . یا تضاد فا

 اسنب هرابود دوب هتفر ورب اسن زا هک رکذلا قپاس ناکرت ینعی « تسا دّقعم یردق

 ؛تسا لوا دوصقم و نانز و اسن رهث نی دراد ماپبا «اسن» و « دمآ
 ین یی... یی

 0 هر :ج () ( هرصن : ۲ «هرصن :۰ ب «د ج ف اذک ()

 جماج «وقوق : ۱ «وقتق : ب () (هلغ : ۱ () ؛ عضوم تا رد ضایپ

 دیک عوجر - (وقنم :د «وقیق :۰ «روقنق : ج «وقوتوق : ۱۱۹-۱۳۹ ص ۲ ج ٌخراوثلا
 تیایا با « هدزاود : "و « هدزاود هد : ۰ جب )۱۳ (1 هیفاح ۰ صب

 دراد «انریص» موس تی ای اره و تم ۱ روکذم ورم لیذ رد نادلبلا مچ" رد

 « تسا باوص نام و مریم یاجم



 ۱0. 8 کی
 یور اهشوگ زا ابرغ تعن بصخ ببس فارطا و تایالو زا تقو نآ رد

 دندکفا ی نطع ّبج رد نطو َبح زا اردوخ نایرهشو دندوب هدروآ ورب

 قا بنلب هک رالاسپپس نویاه و درم رازه خب اب ۲)یابرت زور خب رد و
 كلي رد دننپنر ورم ردب نوچ ناشیا تمدخ رد دوب مش موسوم (۲) یللم

 ه تسیب و هد هد هدز راهام نارتش نوچ ارنانموم و دندتسب رهش تعاس

 تدایز ات تخادنای نوخ راغط رد و دندرکی راطق نسر كلي رد تسیپب

 رود رثکا ات دندرک شخب زکشل رب ارتالحم و دندرک دیهش اررازه دص زا

 لوغم رکشل اب ارما و دندرک بارخ اردباعم و دجاسم و روصق و
 هدرک غیب رود کت دنتشاذکب دنچ یدرم اب ار")ككلم ی دنتشگزاب

 ۳ دنرآ تسد اب هتسج ریشه بارغ راقنم زا و هتسج ینیشن هشوگ و دشاب

 دنافن رگید یتلبح نوچ دروآ یاجم سّمجت زا دمآ یمرت ان ادخ ناکما رد می
 زاواب ات دادرد زان یالص و داهن زاغآ دوم دوب ناشیا اب بشخن زا ب

 یباهش هسردم رد و دناهتفرگی اروا دمآی نوریب خار روس ز ۱ سک ره و

 رگید سک رایسب تلج نیرب دکفای بیئب ماب ی درک نوجبم

 ۳ () یهگ ز این زا ات )دوب داهنجا نیرد زور كي و لهچ دندش اله

 نآ دودح و ورم رد نوچ «دوب تنان شیب نر رام و
 اب یور هتفر اهنابایب رد و دوب هنام قیتاسر رد هک یک ده دنان رکشل چه

 ماوع و تسشنب تیزامای ن زاب نالسرا وا مان دوب هداژ زومآ و دنداه ورم

 یتیعج هگارت زا دوب یناکرت دیسر اسنب 3 1 ح# ورب
 7 دندمآ مچ رازه هد یدرم ات هندرک تبغر وناب تارا اب نا ف ه

 ناقلاط و هید خب و ذورلا ورم دو دحم دوب یریما هام شش عرش نق 9و

 رد و « دندروای یاپ راهچ و دندزی نالوغم هنب رب ثیدزد ات داتسرفی

 ۳ 8 ادب یور نادر راک اب ان سوه زا ناکرت تلاع نیا یا
 ( كللم خا : ۰ () «یایرن : د «یارب : ج « یامرت 0 ۲ ق اد 0

 ترابع ()) « درادن ارواو چ (9) « دننفگ : ج )1( « دندوب :ه ج ب )۳



 « ینیوج یادگناهج ران زا لّوا دلج ۱۰.

 وا لوصو ربخ یی اب دما رد رهشب وا مدخ زا نیک کكي .درک .لوزن رهش

 ط داتسرفب اریعامج دیسر یناصخ و (۱)نیکتشک شوگب لاح رد تیک

 ماهداد تاشحانب تنگ نیدلا ءایض درک لام ٌهبلاطم و دنتفرگب اروا

 شپ رد زورما هک ینادمتعم و ینادرفم تفگ دنامادک اهنا دیسرپ نیکتشک

 ورف ارم راک تقو دندوب نم شیپ زور نآ كنانچ دناهینک فص وت 4
 ءایض زا هک دنتسناد نوچ دندیشک دوخ ٌهبصان رب ردغ ترس و دنتشاذگ

 دوخ تایح اروا نتک نیکتشک درادن یلام و دوب دهاوخن یلصاح نیذلا

 عیاففدب وا ۱ تلاح زا دعب و تشادنپ كم یاقب ار وا یانف و بسناد

 دوخ ری دقن 1 درکی یبدب اردوو و تشاد لاغتشا تعارز و تراهب

 هک ددب راوب ابا نجرا ارو ۱ تایح تن دوب دف کما اروا.ز كن ۰

 درفم راوس رازه اب دیسر ودب سخرسب نیون هچارق لوصو ربخ تلنغ نیرد
 فر ابی رب هچارق داد تنش )تشه. گنس هارزرب )شب

 ورم رد وا نابیان و دروآ لتقب ارناشیا رثکا و دیسر ودب ) تشپ

 ()وقتف هجوتم هک تسیود یراوس زور راهچ هس زا دعب لوغشم تموکحم
 دوب ضوفم ناشیدب هک یتلصع ن راشیا ههن ككي دندیسر ورب دندوب نیون 0

 تیعمج مالعاب لاجتتساب و دندون لاغتشا ماش هین تی و. دندش ناور

 و 9 یچیا ()رابق و ("یابرت رکشل یارما كيدزنب )بشخب ورم

 شعب رد ار«تلاح» همللک بانک نیا رد ؛وا هگرم ینعی () ؛نکتشرک ب0

 مع هی( «درادنار هل نیا 1 9-6 ۰ .تسا هدرک لاعتسا تافو ویگوم

 ۳ 1 «وقنق :د ج «ب ق اذک 0 ۰ ("تمسب :ه ب )٩(

 هار تظفاحب درم ررازه یس اب رگید ریما دنچاب ار6وقوتوق یکیش) نابون وقوتوق ناخ
 ناکما ردقب اریاون نا ا دوب هداتسرف دودح نادب لباک و لباز و ناتسجرغ و نینزغ

 زا ناسارخ كلام عقفب ناخ یولوت :یفرسپ و نتدیوخات دنشاب لوارق زین و دنکیم خم

 «(۱۱۹-۱۲۰ ص ۲ چ نیزرب عبلع خراوا عماج) دوب دنناوت لوفشم تغارف رس
 :۰ ( یابرب : :ج «یامرت : ب ؛د۱ ف اذک () 6 سر 1 ( بشه : ادب 0

 (نابق :۰ «اراص :ج «یاف : ب «راق : 3 1 ف اذک ()) « یاتروت



 ۱۳۹ ؛نآ هعقاو تب یوم لروحا رکذ

 دنتشادنپ دوب هتشگرب تخم و رپ رم هنایپ هک اریمج درک ل وزن رهش رهاظب
 ینوزهب و فک رکتمم و اتتسداومز یربخ ناطلس بناج زا ارهنحش هک

 تام ٌهنس ناضمر زطس رد دندش ناب و دنتفوک ورف لبط لاح دور ی
 تفراعن هساطدتناپ اریعاج ء دما نبش ردب .ننانزاب ز .ةیاهن و. ورقه

 * هک ارمدرم غلابم ماقتناب درکن ینیکمن اروا و دوفن یور سک داتسرف رپشب

 ناور دندوب وا تبحاصم رد هک یتعامج اب و تشکب دوب هتفای رهش رد رب

 تب زد هک درب :هرمو نا زا () یداباتساپ نیدلا بذپع هچارخ رز تیک
 «دندناب اجنا ورم بابرا ()دش هتشذگ ()اجنا رد هنحش «اراخب ات تفرب وا

 رهش رد تکرح بیترت و دادعتسا تلعب (۵ دیسر زاب نیذلا ءابض نوچ و

 ۱۰ لییس رب اركللا ءاهب رسپ و درک راثیا ناشیرب تشاد هک یتبنغ و تفر

 اب و دوفن یور دوخ و داتسرف ()ناشیا كيدزن تسنم رسپ وا هک اون

 و دومرف تراع ارراصح و هراب گید راب و درک نایصع (تعامج نآ

 دن دیسر لوغم رکشل زا یتعامج نیا یانثا رد و دندما درگ وز یتیعمج

 تفاد هان دوخ كيدزن یدنیک و ضیسن اف بجاو ناشیا پناج تیاعر

 ۱: هرصاحب دیسر رد هوبنا عج اب ناولهب ()نیکتشک ناطلس مثح زا كنادنچ
 نیکتشک كيدزن و دندرک تفالخ یرهش دونر زا یمج ()دش لوغشم رهش

 دربذپن تّیشق یراک اوها قّرفت اب هک تسناد نوچ نیذلا ءایض «دنتفر

 دش ناور هغرم هعلق تیزع رب دندوب وا مزالم هک نالوفم یتعاج اب

 دیامرف تعارز و تراع و دهن یساسا ات تساوخ و دما رهش رد نیکتثکو
 8 37« دنداتسرف ینوتکم نیذلا ءایضب هینخ رد رپش زا یتعأمج ددنب رد رهش دنب و

 ردب و تئگزاب نوچ دندرک بیغرت و ضیرحت رهش اب تعجارم رب اروا و

 ود نيا () ۰ «یداناتساب : ۲ «یداتانسان :ب «یذاباتساب : ج*«د ف اذک ()

 زا ینعی () درک تافو ینعی (1) «دراد دیدج یخ پ رد طاف ارهلک

 «(عضاولا عیج ف) نکسک: 3  *تسا تعاج مادک دوصقم()  «سخرس

 « درادن ارهلک نيا ۰ «هعارم :ج(ط  نکنلک ینمب ۱
9 



 ؛ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج ۸

 رازه خب یقلخ و دما زاب دوب هاب صالخ هک سکره اهن و اهخاروس

 هصح دندیسرب دندوب بقع زا هک نالوغم زا یتعاج دش عج ٌرگید راب

 هلغ نماد كي سکره ارصب نالوغم تهج ات هل هد ارخ وگو

 و دندنکفا انف هاب دندوب هتفای تاجن هک ناشیا رتشیب تّلع نیدب ات دنربب

 دوب هداهن سپ زاب یور ارحص زا سکره دندش ناور روباسن ءار رب جا زا 1

 نیرد رایسب یتلخ ً دنتشکی دنتفأییم هضیرگ هار نایم رد نالوغم زا و

 دیسر ورب دوب هتشگزاب نیون هی زا هک یسیاط نیا یپ رد و دشورف هلج

 تایح هتبر زا دنتفاي هک ارسکره و داهن یهرم اهتحارج رس رب زین وا

 «دندینانچ انف تبرش و دندیشکرب

 انهی نآ منم تام نم قح . لاح ءوس نم هیف سال

 و روهشم لضن و عروب و دوب رابک تاداس زا هباسن نیذلا زع دیس و

 درک رهش ناگتشک راهش زورنابش هدزیس یمجاب تلخ نورد «تتسیوب روکذم

 قیناسر و اهخا روس و افت زد نالوتتم نوریب نیعم و تسدوب رهاظ ما

 تلاح نیرد و هما اصحا رد یرسک و رازه .دصبس و رازه رازه اهتابایبو ۰

 تسدنار نافز رب دوب لاح بسح هک مایخ رع ابر

 تسم درادین اور نآ تنینکشب ۰ تسویپ ۵ رد هک هلایپ بیکرت

 تسکش هک نیکب و تسویپ هکرهع زا ۰ تسد رسزا نینزان یاپ و رس نبدنچ

 رد اک دین ربخ ات دند وب مقم ود ره () سامراب و نیذلا ءایض ریما و

 ریما تسداهن زاغا هنتف هنوید زکب وبا ناولهچ )نیا سمت رسپ ۲) سخرس ۰

 ارورم یلاها سامراب تفرب "نوچ دنچ یدرم اب وا عفدب ()نیدلا ءایض
 ؟)هدروا نوریب رهش زا اراخن بناجم هجوت تیزع رب نا ریغ و هفرتح زا

 ؛رسپ نیذلا سم : دیدج طقم ب (۲-ا) نربافرپ ۰ ۶ یاهرا با
 ( درادن ارهملک نیا ج (8) ؛دراد دیدج یطقم برد طقف ارهملک هس نیا (")

 ؛دراد دیدج یطخب برد طقف ارهماک راهچ نیا (0)



 ۱۳۷ ناف تک وار لایخا کو

 و دندبشکیم نور نارهوش رانک زا هک ازنادفکرپ اب ..یا دندرک

 دندنس یم ناردام راک زا ارنادنزرف و دندرک ی ادج ناردارب زا ارنارهوخ
 هک دندیناسر نامرف و راگفا لد ارناردام و نارپ ()زاکبا )بضغ زا و

 یخ و نیزگ نادرم نایم زا و دندرک نییعن رد تم دصراهچ نوریب

 ه و نانز اب ارقلخ تمام دندنارب یریساب هک نارسپ و نارتخد زا ناکدوک

 تمامت دندرکن اقبا درم و نز زا سک چه رب و دنتشکب ناشیا نادنزرف

 اریرفن دنیوگش لمج منا دندرک تمق نایرشح و رکشل رب (0رنایزغرم
 سخرس بایرا و دنتشکب هک دوب نیسر سنن دص راهچ دصبس یزکشل زا

 مدقتب دشاب نیقب و ربخ یی نید و مالسا زا هک یسک تغلابم یضاق مافتناب

 ۱۰ دندوب هتشک نادنچ اربش دونی تغلابم ماغرا و ل الا هاو ناشر

 تنگ هتشغا نازیزع نوخ زا ار و (٩هتشپ اهوک هک

 دیغآ بئارت وا دّوخ ردخ یوس + ۰ اهصارع اف سس 1 ضزاب "انضرف

 ۱ ردجتم هروصقم و بارت یواسم ارراصح و 9 ارهراب ات دومرفو
 دندز رد شنا تسا هیلع ها ةمحر هفینح وبا رظعا ماما تاحما سرب هک

 * یوره دوعسم نیّدلا سم تماقتسا دهع رد گو نآ مافتنا نوک
 باخصا مسرب دوب هتخاس یماج دجتم دوب شک , ناطلس تکلم ریزو هک

 نوچ «دندز نا رد شنآ بشب بهذم نابصعتم هنع هّبا یضر یفاش م اما

 هک ارلع نیدلا ءایض ریما دندش غراف لایتغا و رسا و لاوما بین زا

 دومرف دندوب هدرک اقبا ورب وآ ینیشن هشوگ ببس و دوب ورم رباکا هلمج زا

 ۲۰ و ریما دنوش مچ ْرگید راب ایابخ و ایاوز زا هک یتغامج و دور رهش اب ان

 زا تشگزاب رکشا نروچ و دنتشاذگب کنج ار()سامرب و دئاب عاح

 نیا : ج (0) ه 3۰ ج ( بضغ :د و ۷ صف : : بآ ؛9رهاظلا وه اذم ()

 1 0. :ایامرغرم : ۰ ءازایقم با اوایوعرم 1۱ رک هک

 «اهرفح و اهیدوگ ینعی ۳۳۶ ۳ و

 (سامرب : با ()۲  «افترم : ۰ «انفرف : د «اقفرف : ب «انقرف :۱ «ج قاذک 0)



 ؛ینیوج یادگناهج رات زا لّوا دلج ۱۳۹

 وا دیسرب ؛ناروا مان نایوج مزر هه «ع نابایب گیر زا نوزف ترثک
 رهش درگادرکب و دما ()یزوریف هزاوردب دصناپ یراوس اب دوخ سفنب

 هراظن نآ هرانم و قدنخو هراب و لیصف رد زور شث ات و تنگ رد
 و دون دهاوخ یتیافک ناشیا داغ تاک هک تاد نآ ناک و دندرکیم

 متفه زور ات درک دهاوخ یرادیاپ دوب نیصح ینصح هک راوید ,

 دنک ناشخر دنکفا تساوخیم م دنلب جرب ز نابات دیشرخ وچ

 یدرم دنداهن زاغا گنج درک ل وزن ناتسرهش هزاوردب دوب هتشگ عمج اهرکشل
 دش هدایپ دوخ سنفنب لوت دندرب هل و دنتفر نوریب هزاورد زا تسیود

 تسد دوم و درو سزب رپس + تسم لیپ نوچ ديشورخ رب یکی

 رهث رد ارهلج و دندرک هلح وا تمدخ رد نالوفم و تفرگرب هار و
 نآ دنا هدوب اجنآ هک یتعاج دنتفر نوریب یعمج رگید هزاورد زا و دندنار
 وس هک هن نآ لا و درک تسن وتن یراک بناج چه زا و دندرک در ار هلح

 رادم رب نالوفم دیشوپ راوکوس سابل راگزور ات دننک نوریب هزاورد زا
 تفاین هار سک چه دنتشاد منز بش تمام و دندانسیاب هقلح دنچ راصح

 دادماب دیدن یدش نوریب دایقنا و لیا زج )كللا ریج دور نود ۳

 زا هک ارنیدلا لامج ماما تشادرب هام وچ یور زا هایس عقرب باتفا هک

 و تلاتساب نوچ زاما و داتسرفب تلاسرب دوب ورم ٌهئا رابک

 زا دوب رهش رد هک یاپ راهچ اب رایسب یاهشکشپ تنگ ربظتسم دیعاوم

 صحت وزا رهش لاوحا تفر تسدخم و درک بترم لاغب و لامج و لوبخ.

 دومرنب داد هل ار سک ت تم تساوخ فراعم و نالّوعم لیصفت و ۳

 و اعلاّرلر ضرالا بز موق نآ هبلاطم زا دندروا رضاح ارتعامج ن را ات

 و الان شوت 2 دوقن زا تانوفدم دومی زا

 دناری ار مال و ۱ زا ار ماوع و ٌصاوخ و تفررد رکشل نآ زا دعب
 ادج نادرم زا ارنانز دنتشادب ارتمان دما یم نوربب قنلخ زورنابش راهچ

 « (عضولا ٌك ين) كل دجم ۳ )( ( یزورب :ج )۱(



 ۳۰ «نأ ةعفاو تینیک و ورم لاوحا رکذ
 ناربش و راک نادرم (؟)اپ ()دومرف دزمان ار)لوت ناسارخ دالب صالختساب

 نوچ ()هداتفا )وا رم رب (٩و دوب دش لیا هک ()یتیالو زا و رازراک

 ۳ رکشل رازه () داتنه ٩ دندروآ نوری رشح نآ رهغ و سخرس و دروییآ

 ارراوس دص راهچ كزي 0 ار زا دندیسر ورم كيدزنب نوچ دش

 ه تبقارم ناشیا لاوحا و دندیسر هکارت لویخ رانکب بش رد و دنداتسرفب
 رهش ناخاق یج تفو و دندوب جم راوس رازه هدزاود هکارت زا ۳

 ناشیا رم رب نالوغم دنتفری اهزاو

 ریت هن ناویک هن ادیپ مارهب هن نر

 ارجوف جوف و دنجخانشین اررگیدکی هکارت دندیشکر د مد و دنتخاس نیک

 ۱۰ نوچ نالوغم و دندادی انف داب رب با ۵ ارناشیا نالوغم دندیسریم هک

 هسر رد گزک رثا و دندما هناخ لیخم داب نوچ دنتسکشب ناشیا تّوق
 تسد رد دوب نوزف رازه داتنه زا ناشیا درم ددع هک هکارت و دندوفب

 دندشیم هفرغ ات دندزیم نا اردوخ رتشیب و دندش تنامرد دنچ یدودعم

 تدعاسم و دوب تخرب نوچ لّوعم ارلوفم رکشل و دنننگی مزهنم ایاقب و

 ۱ یا لجا رد هک نکن و درک تسن |وتن یراقن ناشیا اب سک چه یو

 و دندیناسر بش تلمح نیرب تخجیری اهحالس و تفن < ف دوب یریخأت

 دندوب تنار اهزاورد زا هکارت هک دننسوگ نوریب یاپ راهچ رازه تسش
 ان دندرک ممج ارم رد دیفگن قو رد نآ رصح هک دنشاد رگید 2 اب

 یلاها رثکا رع مس و دوب ةياتس و ةرشع نان هنس مزحم هرغ مرکب

 ۲. زا مطتلم یایرد و مهادم بش نوچ یزکشل اب متقم م اخرض نآ لوت ورم

 عاجا هچ تسا او وپس ناو « شوت : عج یقاب « تسا می نیه و ج ازک ()

 «یثوت هن دش ناسارخ جف روم ام هک دوب ناخ یلوت هک دما دمآوخ زین دعب و تسا نیخروم
 ۱۱( ۵ هدومرف دزمان :۰ « دومرفب درک دزمان : چ « دومرف درک دزمان : 10۱

 ینعی (۱ _«درادن ار واو د ج٩ « یتالو :۰ « ییالو زا :ج (۵) (ب : ب۴

 روطسم «نآ ریغود زا دم ب زج مات رد «هداتف ورم بود هلج ن ۱0 «لوت
۳ 

 «یراش : پ ۱ « یراقت : ج0 « داتفه و : ۰ جبا () « درو[: "و ) ( تسا



 «ینیوج یادگناهج غیران زا لّوا دلج ۱۳۹

 کاح و كلم و هداد ناشیدب سخرس و دوب هدرک یلت ()وغرت بیترت
 رسپ تسدب و دنتفْگب اروا هتفای نیبوچ هزیاپ ناخ رگنچ زاو هش سخرس

 رکشل هزاوا و یک صاصتب ات دنداد زاب هناوید رکبوبا ناوله

 و اش ورم نابعا و ()کكللا ریجم دوب نش رتنکاس تقو نآ رد لوفن
 رد و دندوتف طارفا و كامتا مادم برش رد و دنتشاد لاغتشا طاشن «

 ۱۳ كلم نیذلا رایتخا نا فیعاضت

 هیومآب یرکشل تاثیزا و دنا لوغشم )ون هعلق و تالک ةعلق هرصاح

 رایتخا و درک یکم اروا مدقم كللا ریجم دنا نم بقع رد و دندمآ

 لوفم رکشل «درک لوزن ناشیا كيدزن و تنگ لصتم رگید ةکارتب نیدلا
 بجاح (7لغا و ناخ )جم دندیناود ناشیرب و دندیسرب درم دصتشه ۰

 تسد و دندیناود نالوغم سپزا و دندیسرب رازه ود یدرم اب مزراوخ زا
 بسا هک اریضعب و دنتخادنا یاج رب ی دندون یدرب

 بقع رب یناطلس كارتا و هکارت زا یوف و .دنتسجم تشاد تدایز تّوف

 قاوسا و تالحم درک هک امدعب و دندرک رگتسد ۱ فا

 «دندرک لوزن ()درجتسدب بجاح ()لغا و ناخ ()زجش و  دنتشکب دتدو واز 50

 قاثیم رگیدکی اب و دندرک دوخ رورس و لبخرس هکارت ,نیدلا رایتخا و

 و هنتف و بوشآ و شیوشن نادنچاب و دنننگرب كلللا ریجم زا و دنتسب
 هنتف زاغآ دوب هدزک هایس ناتفانم یاهد نوچ ارناهج یور هک بارطضا

 ربخ كللا ری نروخمش هشيدنا زا دندرک رهش صالختاب دصق و دنداهن

 اب هکارت دنتثگ نیا ان و دنتفاین یرنظ نوچ تشاد بجاو طابتحا تفای ۰

 قیتاسر و دندمآیرهش ردب ات و دندرب تراغب تسد و دثفر هناخدور رانک
 اخ گنج نروچ تفقو نیرد و «دنسی دندیدم ما و درکی تراغ

 لک ف) کلا دجم : 5 ب 0 اوغزت :ب هوخلت ؛د هوعرت :۱ ۰ ج یف اذک (۱)
 مش ۲0  «لوغا: ج۵ جن: آ) _ هرون:ب 0 . «(عضاولا
 « درخ تشدب : ب « درفسدب : ۱ ) « یلع : د «لوغا : ج 0 ؛ مس : ب



 ۱۳۳ «نآ هففأم فلک ی.وزم لا کش

 اب اروا و داتفا مان لوبف ناشیا قاذم رد ار نرخ نیا مرا نوربب هنازخ

 زا و ربخ یب ورم لاح زا وا و دندرک ناور ورم بناجم لوغم () تنه

 ربخ دیسر هناتسرهشب نوچ مان صرح و هرشب لفاغ نودرگ یزاب بیل

 ریجب و دانسرفب هسمذقم رد ارینهرس ()مالعاب تفای كلما ریج یالیتسا

 « بصنم راک رد نییناچ زا نیزا رتشیپ رگآ كنا نوضم تشون یبوتکم كل
 تعفادب لوغم رکشا تّوف و دش لیاز نونکا تسدوب یتشحو و (۳ قواف

 رد ارا)درواب و اسن و ناشيا تقفاوم رد نم و دنا نآ هجوتم یرشح

 بلط و قافشا ءار زا لاح نيا مالعاب نوکا دندرک تسپ هظل كي
 ۱. و دننک نبفک (٩راقن یاپ زا تسد ات مداتسرف همدقم رد ناعرسم قافو

 ارفراعم و رباکا و كللا ریج دننکنین رامد روتت و راوب راغ رد اردوخ

 رد ناربتعم و تلک رهاظ ريض یکدیلوشب و رطاخ عزوت ببس نیزا
 دندرک رکذت دنزاوب اررهش و دننک هقرفت ات دننساوخ كللا ريجم تبحاصم

 لفع و مزح زا ندرک داتعا ناقتا و ناتیا يب ضرغ بحاص نخ رب هک
 ٩ دندید بجاو رکشل ددع دحم و دندرک ادج ادچ اروا نادععم دشاب رود

 رازه ود و دنتشکب ارناشیا دن دوم زاب نوج لاح تنینح و راک هقودصم

 كلما ءاهب دنداتسرف زاب ناشیا شیپ یناطلس كارتا هیفب زا راوس دصناپ و

 ناگنهرس و دنتنگزاب سخرس رانک زا دنتفای ربخ ناشیا لاح زا نالوفم و

 اب سو ان ایوان لند رک تیم ایی ناو ی ق قرفتم كل ءاهب

 ۲۰ و دنتفرب سخرسب ات كللا رج رکشل و « دندرک لتف اجنآ و دندربب دوخ

 (و مالغ : ۰ د ج ب () «رازه تنه :ج و یقاحما ّطخم ب (« د ۱ یف اذک ()

 و تسا محک نی و ج یف اذک () (یراقن : ۰ « نفاق :ب (۲) (و مالعاب ۲

 «دش خف ورم زا دعب روپاسن هچ تسا باوص زا دبعب نا و دراد «ارروباسن ود سن ینابرد

 ؛رانن : د (0)



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۳۳

 ات درکین رابظا دنداد مالعا تلاح نآ زا اركللا ریجم داتسرفی تاّراسم

 گر هک تفر وا نافز رب عماچ دم رد ربنم رس رب یظعو یانثا رد یزور

 و دندزک, هلخشم بیس :نآ زا سلج نارضاح داب نیرب لوغم نانشد ناج

 تفر ینخس نینچ نافز رب تدارا ی تفگ و دش ریتم و شوهدم و شوماخ
 برف دوب نآ یفتقم ثقو نوه و دوب ریض و هتیدنآ نا یکع رب و

 ۱ کد ی ایست
 هسفن یف و تشاد یالس0 ججش مسا و تسدوب یناج و | اب ار کلا ربج ام

 ارسک و دننیب نآ ارف نایلاع هه هک هنیب حوضو یب هک تساوخین دوب مع
 هک وا طخم یبونکم ات ()دناسر ضزعن اروا() دنامن حدق لاجمو راکنا دح ۰

 ِ  زاب هار نایم رد یدصاق تسد زا دوب هتشون سخرس یفاقب

 (لاوس وزا و داتسرف سک وا راضتاب دناوخرب )کالا ربج نوچ
 هک اروا بونکم كللا ریج دومن راکنا ارماغیپ لاسرا ۵و مالعا و رابخا

 اگنهرس ددرک زاب تنک كللا ری تک ناشیرپ و شوشم داتفا دوخ ۰

 وا یاپ و درک هراپ هراپ دراکب و دنتخر ورب الب شنا و دنتخوا ورد

 و قانن و دندروا رب رهش یوس راهچ ات ناثک یور رب و تفرگ
 بیسب و «ملس هن رخا ارردغ و عادخ و دشاب خو تّقناخ هنی اره ارزکم

 دادی تم ارسخرس بابرا و داتسرفی رکشل کلا ریجم سخرس یا ۰
 یلیذزن و دوب هدرک ناردنزاب اجتلا مزپنم (قای راصح زا كالا ءاهب و ۰

 هک نش لبفتم و هدزک رکذ و هتنگ ورم لاوحا و هتفر )یرشح و نالوغم

 تهج سابرک هماج كي لاسرره ةناخ ره زا و منکر لسم | وی خیر اب

 ۱ سد هدرش وا یخرفتم + یتامما طخم ب «درادن جا رد ارهلج نيا (۱-۱)

 « دو : دیازفایم ۰ (0) 1 عضاواا لک یف) كللا دم : دو ) « دناسر ضزرعت
 ین یی

 :هد با «ج ی اذک «یتاحما طم برد طقف ٩ ؛درادن ارواو ج ۵
 « یوح نالوف : تم نحو .یالوغمب : د () ۰ صب دینک عوجر ,یات



 ۳ ؛نآ ُعقاو تیفبک و ورم لاوحا رکذ

 ۸ 34 ()و تقفاوم رد هک یعمج و تخادنا رهش رد اردوخ هصفافج دندوب هدز

 بناقن بیقن و دندرک تفباطم وا اب دندون تفلاخم رانات رکشل دایقنا

 و دنداهن )ودب یور دودح نآ هکارت و )دانگب هرهچ زا تراما

 هجوتم تمن بصخ ببس و دندوب هتخیرگر شح زا هک نایدنج زا یتعامج
 ۰( كللا ریجم و «دش هوبنا وا مثح و دنداد ودب هانپ و دن دهببرب هتذگ ورم

 ع شوگ زارد رس كي اب تفرگ نوکس نوکسبا ریازج رد ناطلس نوچ

 كولعص ةعلقرب رذگ و تفات رب نانع «راوس ورب یاگ و هدایپ وزا یاگ
 اجنا زا و درک ی مازکا و زازعاب اروا دروم یلع نیدلا سمت ریما درک
 زا ووق و ها .لوون ()ناجامزم هراس زه وفا ٩( دابایهام غابب فدا

 !»اقوب و دنتفری وا دزن كي كي دندوب وا عبت هک ()یزغرم ناگنهرس
 ورب دنچ یدرف نوچ دیسرتی ٌماوع هبلغ زا و دادین هار رهش رد اروا

 رد اردوخ و دندرک اهششوپ هراهظ اراهابث یزور نایم یاگان دندش حمح

 اهت اقوب و دننسب رک وا تمدخم لاح رد ۸ یزغرم ننج دندکفا رهش

 دزج جنج هک دنچره رهش نایدنج و هکارت درک ونع وزآ دما وا تم دخحم
 ۱۰ هبترم زا اردوخ وا و دندش وا عاوطم دوب رازه داتنه زا تدایز ناشیا

 تسشادی تنطلس یادوس غامد رد وا لایخ و تسنادی رترب تزازو

 فّرشم نادب ارشردپ هک ناطلس مرح زا دوب هیظح وا تل كنا معزب
 ناسارخ رد وا هزاوآ هک هلبحما ین تسدوب هلماح ملست تقوب دوب نینادرک

 هک سم ادوس ادیوس رد اروا و دنداهن ودب یور شابوا دش شاف
 ۲۰ و «دوب دناوتن نایرج )وه نیدایم رد ارحایر و نارود وا نذا ار كف

 و تش لیا و دندوب هدرک لوبق ارراتت هنحت سخرس بابرا تقو نیرد

 دوب وا شیوخ هک سخرس یفاقب رس رد راتت یاوه زونه ار )مالس# 3
 «درک مست اقوبب هدوم انعتسا رهش تموکخ زا نعب (۲) برد طقف واو ()

 گرزب هلحم دابابهام ) (عضاولا ف) كللا دج :« د ب ()  ؛اقوبب ینعی ()

 (لصف نيا لیاواب دیک عوجر «ورم رمالسألا زجش یئراح نیدلا سمش ینعی 6۸ «یزعرم:۲00 ۰ «ناجاّرس : ج0 ۰ «(توقا) رهش راوبد نوریب ورم قرشم رد تسا



 ؛ ینیوج یایگناهج خرات زا لّوا دلج ۳

 ()یارس لها بناج یار ()قالطتسا )یپ ناولهپ ()نیکتشک دش ناور دمرت

 نایب رکشآ جورخ و هقرفت و شیوشن ربخ و دش لیام دندوب ورم قم هک

 زجم و نیم ینح و ارفط و عیقتب خم ناطلس لاث نآ بقع رب و دادب
 هعلقب لاغشا تاحصا و نایهاپس و . مرنیتم کكنا دوصتم و نوضم دیسرب

 لاقتنا و لیوحت تعاطتسا هک یعمج و نیفاهد و دننک نامنسا ٩( هغرم م

 لوثم ارناشیا تامرف و لوبق هنحت و فوت لام و سفنب و دنیامن یقلت
 ارحراوج دوش فیعض اضعا رد تساد تباثک هک هاشداپ نوج و « دنیام

 درک هبلغ سانا رب ساره و لٍوحا رب لشف ببس نیزا دناب قّوق هنوگچ

 و ناگرزب زا هوبنا یمجاب كللا ءاهب تفرگ الیتسا ناشیرب ددرت و ريحتو ۰

 ماقم رد حالص دیسر هعلقب نوچ و دندروا یاج مات دادعتسا نایهاپس
 رب لک وه ناف 7 دش (۷ رزاب قای راصح مزاع یعمج اب لی كن هعلق

 ورم اب دوب نش ناشیا ریگ نانع لجا هک یوف و دنتفر یئاجم یوه بسح
 ۷ تنیقز هک سانلا داحا زا ارتکچ كللا ءاپپ ماقم ماف و ؛ دندرک .تعجارم

 و ی و ۱6

 ؛دعابتم و فناجت لجا دیس و یفاق و درب دعاسم هشیدنا نآ رد وا اب

 و لیا مالعاب دبدیسر قجورف اک .دش-یته نزچ نا

 و زووالف هک یناکر تلاح نآ یانثا رد و دنداتسرف یوسر یراد)وه

 یا اب هکارت زا یمج و تخات نوری هشوک زا اقوب وا ما دوب ناطلس لیلد ٩

 یک: ج «ب :ب «۰ قف اذک (0) «نیکتک :۰ج « یکتک : "دو (نکشک : 3

 حیج ف !ذک 6) ۰ «عالطتسا : باوضلا لمل و مش یج ف اذک 0 . هک
 قاب : و «هعرض :۰«هغآرم : ج «هعرف : ۱ ط ین اذک (۰) «(0) ملا

 نعب یرتب قای - «زراب قات : ۰ هرزاب قاب : د «زراب قاب : ج هزراب قان : ب هرزای

 و ی اذک «(یتررکود هواپ سوماق) تسا را اصح و هعلق

 ینعب 6۸ تشادن یتلاح هک : یفاحما ٌاطخم ب تب :د « بصن ؛ ج « بش ۱
 « دنداتسرف لوسر یراح مالسالا شو بیقن



 ۱۱۹ نا هنق تیک رم لا

 یتسد فک نوچ فانکا و فارطا و درک راس یرحجم نآ ز زا كيره قیالخ
 ثداوح تسد رد نا ندکم یزارفا رس هک ارناش انک ندرک و دینادرک

 یتحم نآ تاوخاب زین ارنآ نوچ دوب تاره هه رخآ و دینادرگ لام یاپ
 824 فاضم ودب هک دوب هتنگن صلختسم نانلاط دش ردپ تمدخ خیام

 « تمام یحاون نآ و دنج و مزراوخ و دش هداشگ زین نآ وا ددب و دش
 اه امر تسدرک وز مد هکر هاگنا زا و .دش لس هام ود رد

 «)تسین روطسم باتک چه رد و تسدشن رسم | ال نیرب

 نآ ةعفاو تیفیک و ورم لاوح ا رکذ

 نآ هصرع «رته و رتکره عجرم و دوب رس ناطلس كللا راد ورم
 ۰ نزاورپ رد نآ فاکا رد تمالس و نما ریاط و زاتم ناسارخ دالب زا

 نا نیمز و دونی تارابم ناسین ناراب راطقا اب ")ناشیا سوور ددع

 رق تفو ارم کیرلم اب تنفف تراک زا نفاق ۳۱ نارا ا

  تاذاح مدق ناهج نازارفا رس و ناش انک ندرگ اب و دندزی تازاوم
 «دنداپن ی

 ا» .. ازیملا خولب هنیط یرثاو , مون برو بیط دلب
 حیص _ يصح

 9 ی ۳4 2 ار مش

 + لورم ترازو هر  درک تار شیع هک ییرج

 0 ۱۳ هو توت یکشاک : فسا روطمم ۳و نیرد ب ٌهیشاح رد )۰

 «تازاحم : "ج ب (تاراح : :د ۱ ۵) (تاذاح ؛ 3 ت «ناسا : 9 ناسنا : رو
|۱۳ 

 : : دپ (۱) ( دوشبم هنشون عون كي نافر زا یهن «ورم» اب هک «ورم» یی ()

 وز: دیازفا یم د ب 0 «(عضاوطا قق) دج



 «ینیوج یادگناهج مخیرات زا لّوا دلج ۱۱۸

 مصخ رگا مضخر رحم دورب ناثیا رایتخا تسد زا تبثت لافع و دتفا

 نیحانج رب دش ناور نوچ دنناسر هریت كاخ ()ءوشحم اروا دشاب ناشیا

 . هیالط لیپس رب ()همدقم و شیوخ سنبب وا بلق رد و درک نیيعن ارما

 و تسفرب روثخب و ("غب و ()قجورم ءار زا وا و یخ انا شب رد

 دوخ ار روباسین و ءاره و ورم وب دوب رهش راهچ () نيعم ارناسارخ ,

 هس لاوحا و تسا تبثم نآ زکذ ح یلع كنانچ درک تسین ناخ رگنچ

 رد رگید لاوحا وزا دعب و لوصو ٌهمدقم رد كنا ببس زین رگید رهش

 اریاون قاب دما دهاوخ كيره ٌةعقاو رکذ لبصفتب تسدش ثداح دالب نآ
 صلختسم ارتسام و داتسرفب رکشل برغ و قرش و پچ و تسار تسد زا

 قم و نیوج و مرجاج و سوط و "رزای و اسن و (۱درویبا نوچ درک ۰

 ناتسج دودح ات .تاره بناج زا و دباروز و.سخرس و ناج و فاوخ و

 هک یلاع تضکر كيب دندرک جا ارور بیک ین تن تک دیس

 ایحا رثکا و تشک پایی و دش بارخ دزی جوم تراع زا

 راید قیرغ و راوخ نازیزع و دندش تافز ماظع و دولج و دننشگ تاوما
 فورصم لیصحت و یتیلعت رب راگزور هک دشاب یلد غراف رگا و دندمآ راوب ۰

 حرش زا لیوط ینامز رد دشاب لوغشم لاوحا طبض رب وا تیه و دنک
 اد ات دیک دنا تاک دتعرد ارنا و دکن یصقت تیجات كي

 نامز ینیعلا ةفرط ٩ كنازاب .ارتاملک نيا رحم سوه یور زا هک دسر

 لوزن تصرف رد یتعاس كي دیعب رافسا رد رگم هچ تسینرسیم لیصحت
 ود رد لوت هلمجا ین « دسیونی یداوس ار تایاکح و دنکیم یسالتخا م.

 جو زا و تسا یرهش نآ زا ٌهبصق ره هک عابر نیدنچ اب اراهرهش هام هس

 «قوجورم :د () «مدنم:۱() موم: ج (هوح:۱ یوم هد ؛ب ین اذک ()

 یا تا دورلا ورم نآ زا دوصقم و كچوک ورم ینعب کرتب قّجورم - هورم ؛ ج ج
 6 ار هام 6 قم + ب ٩ (عن :۰ () 6۱۸۹ ص ۲ ج ن اسرپ یناتسرک
 ؛درواب 4 «وزا : ب «زراپ : ۷ دنا: یا دررایپ : ج «درویاب :ا )۳

 / فتنما تاک یا ٌصاوخ زا «هکنا اب : ینعپ ۸



 ملا لیبس رب !رناسارخ یلوت صالتسارکذ
 رب بلط رد یاتبس و هب تشذگب ناسارخ زا نوچ تبح ناطلس

 زا و دندوب داب دنت تفیتحم و دنتفرب شنا نوچ مان لی وا بنع
 یجوف هک دنام یتیحان تن داتفا ناشیا رکشا رمم رب یحاون رثکا ناسارخ
 « یی تیالو زا داتفای رذگ رب ما دنتفری كنادنچ و تشذگن ناشیزا
 و گنج رب مادقا زا و درکی مالعا ناخ رگنچ لوصو زا و دنداتسرفی
 33 0 دیدش و فیوخت و دونی ریذحت دایقنا لوبف زا ابا و دانع

 هک اکره و تفری و 0 ناشنب افملا اب هنحش دندرکی لوبف لی

 دنتفرگیم دندرکین دوب ؟ 3 ناسا و ذخأم م لبس ۳ عانتما

 یارت دنچ یزور زاب نوچ و دندش لوغنم راخذا و نوع دادعتسا
 گم تعامج نآ هک دنتشادپ دش رتنکاس هزٍاوا لوغم رکشل زا و داتفا
 یرابغ کلاخ یور زا هک (۲) یداب هلود ای تشذگورف هک دندوب یالیس

 زا ناخ رگنچ نوچ دش ناهنپ و درک ()یفاربا هک یقرب شنا ای تخگارب
 ۱۰ هک ار)نیون خلا شیوخ رسپ دش رب ناتو و

 راس 1۶ تعنر هک کو وا داب هک دوب لعف شنا و رادبا غیت تسایس رد

 دنفا اجگره رب "تسج باس باج نایم زا هک قرب تّیسورف رد و دش

 تمام زا دوب مزالم هک اهرکشل هم زا و دور ناسارخ دالبب ات درک دزمان

 ۲۰ وا تمدخ رد ات دزمان رفن كي هد زا و درک صیصحت رایث تبسنب نارسپ

 ناشیا داهن رد شنا دیآ ناجیه رد اجیه داب هنوگ چه رکآ هک ینادرم دنورب

 ۱ () «یداب دنت : چ (0) جز ناسا: * حر ن 2 با ؛دج قف اذک )

 رسپ ناخ یلوت بقل نیبون غلا - «ن ناخ لوت : دیازفایم ب ٩( «یفرت : ج « یار
 ( دهج : ج0 ؛(۱۱۱ ص ۲ ج نیزرب عبط خیر اوتلا عماج) تسا ي ناخ زْگنچ مراهچ



 ؛ینیوج یاگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱۹

 ناشیا هجوتم ناخ ()اغب چوک و راد حالس ()نیکتکب ناشیا مدقم دنا مش

 تراغ و ششک رتشیب ارقارع یحاون و دالب و درک تسین ارناشیا

 و بهن و لتف و درک صلختس ءرصاح و دنتفر لییدراب اجنا زا و دندرک
 ام نا ی دندوب اقا ناتو و دیتفز ناظیم :دوب ناتسمر : صف نوچ

 یمج و 0 نیدلا لامج دوب هتنگ دودسم قرط جولث عوقو ترثک زا «

 دنداهن زاغا نابصع و دنتفرگ زبم زا :نوشا و هنتف زاب یازع رد کبد

 و دنتفرکب لیا بیس ارهلودلا ءالع و دنتشکب دوب ناده رد هک ارهتحش

 لتف مان رب هی دمآ راهب تقو نوچ و درک سوبح ()تیرک ٌهعلق رد
 و دادن نیاف د.۱ شیپ لیاب دنچره (0هبیا نیا لامج دما قارعب هنحش

 او عازم و درک لا !ریربت ی دیتفزب اجنا زا و تشکب رگید یمج اب اروا ۰

 شیپ یلیاب )شوماخ كباتا و درک شک تمام تایالو نآ و ارناوجخت

 هک از ناقس ودما ناواب اجزا و هاد اععلا و غاک-. ارا دما

 هداذن ناشن سک و دندیسر دنبرذب نوچ و دش ناور ناورش هار رب و
 و دنتخاس یتلبح ندش برح ای دشاب هتشذگ اجتا زا رکفل چه هک دوب

 9 دردع نآ را قامفف تشحرد شوت کدل و .دنشذگب نآ ۰

 تیاکح نیا ربرقت زا و «دتفر ناخ رگنچ تمدخم اجنا زا و دندش لصقم

 یقشح هدابع قون زهرا وه و تردق كلب دوشی مولعم اتو ما ط

 كم و كم تیدنچ رب و دیايب یجوف یزکشل زا هک ددزگ رزقم و

 لاج اریرفآ مه هک نانلاخ و نانمشد تهج راهچ و دنز نیظالس

 «دوب دناوتن لود یادتبا و یتلود یاهتنا زج نیا دشابن تمواقم اي تعنام ۰

 «افوبحوک : ۰ ءاغب جوک : ۲() «نیکنک :۱ «نیکت كيب :۰ «نیکتکی : ج (۱)

 1 هما با هبیا هی (۱۲۷ ص ؟ج) خر اوتلا عماج و د « هیا ی۱:ج 0

 «تزرک :۰ ترک () ترک : ۱۰۱۲۷ ص ۲ ج ععر اوتلا عماج نم ةخن و ج ب قانک (۵)

 ۳ یا یا جد فن اذک (9) بیک عراوش عماج «درادن د د

 و كولم:ج (« د با ی اذک 0 ۰ «شوماح:۲0) هی«



 ۱1 دم اناملام تی ردیاب کد

 سوط قرش یارق دینادرگی لصاتسم دونی ینکرس سکره و درک اقبا
 بوسر رهشب اجنا زا و دنتفای صالخ ایلاح دندش لیا مر نآ و نافون
 دوب نآ راوج رد هک اهید و رپش رد دندادن یناوج جازم رب دنداتسرف

 راجفنا و رازغرم تبرضخ دیسر )ناکدارب نوچ و دندرک طارفاب لتق
 ه یشانکب اجنا هنحش و دیناسرن یهیما:ار تعابچ 5 ما و اریاتبس نویع

 اجنا زا و دندرکر ایسب شک تافتلا مدع ببس دیسر ناشوبخم نوچ و

 نیوج ءار زا هی و دندرک لتق زین ()ناکدا و نیارفسا رد و دمآ نیارفساب

 رد همی تفاتشب شموف هار زا هساتبس و تفاترب نانع ناردنزام یوس

 و درک یششک اجنا لا رد صیصقب تثکب رایسب یلخ ناردنزام
 ۳ ی ۱ هرصاح زکشل دندوب اجنا رد ن اطلس مرح هک اریالق

 م هوم دونر یتعامج دندرب ءوک درگب ءانپ ناشیا نارتهم دیسر ناغمادب یاتبس و
 شرک نا رد زبتما دندما ,نورب اویپیش نجات . اضرا ناب تتفتاپ

 دندیسر نانما اجنا زا دش هتفک دچ یدودعم بناج ودره زا و دندرک

 دندیسر یرب نوچ و نینجچ* کر راوخ رد و دنتشکب قلخ رایسب نانسس رد
 ۱۰ هک دنتننادب نوج انا زا و.دش:لیا ودما شه :دم ۲ یضاف

 یاتبس و تفرب لیجح ناطلس بقع رب هب تسا هتفر ناده بناجم ناطلس

 اده وا ءالع دیسر نادمب هی نوچ و دودح نآ و نیوزق بناجم

 بورشم و خابذ و لوکام زا لزنو سوبلمو بوکرم زا اهتمدخ و دش لیا

 ناده اب و. ۹یگزاب.یش مری نا نو دنب ذی و دانرف اب
 ۲۰ ممج یناطلس زکشل زا هوبنا یعمج "ساج رد هک دیسر ربخ نوچ و دما

 «ناکمارب :د «ناکیارب "۰ ج۱ 0٩۷ ص ۲ ج) عراوتلا عماج و ب یف اذک ()

 (۲ رد ضایپ ()  :درادن ارهملک نیا د «ناکیار :« «ناکا و :ب «()ج ۱ ف اذک ()

 یلاما و ها و یفاق: ج یی دنچ هفحش و باحصا و نایعا زا یعجاب يضاق :یتاملا یطخم بآ
 یرهش )2۰۰ ذی ینعی 2 .«دمآ شیپ یفاق: « هل سک دنچاب یر یفاف : د ی
 «(توفای) رببا و ناده نیب تسا



 «ننیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱14

 راگزور ثراوک و مایا ثداوح هتشر رس شک و نششوک .نآ یوگ دوب

 لثم هک تلاح ن نآ عاقتسا زا و هلزز ناسارخ رد نآ هزاوا ز زا دوب ماجزفان

 درد عین ةنس رخالا عییر لیاوا یاتبس و هی داتفا هلولو دندوب تینشن نآ
 دیرف و خر یفاک كلما ريجم كيدزنب یا و دندیسر روباشنب (۱ةياتس و

 و داتسرف دندوب ناسارخ رودص و ارزو هک یزوز كللا ءابض و نیذلا «

 ون و هفولع ساعتلا و دناوخ ناخ رگنچ نامرف عابتا و یلیاب ارنانیا

 شکشیپ و لزن اب دنداتسرف وا كيدزن سانلا طاسوا زا ارسک هس درک

 تفلاخم زا ات تنگ اهتیصت ا,ناشیا هی دندرک ینافز رس لیا لوبق و

 لابقتسا دسرب یوسر اي لوخم هک تقو رهب و دنیا بانتجا تفشاکم و
 رام و ناخ ات دنکن داتعا روهج ترثک و روس تناصح رب و دنیا ۰

 غیلرب زا و دنداد یيافمتلا یروغیا ٌطخم تمالع لیبس رب و دنام یر

 و ناریما هک دوب نآ دوصتم و ینعم نوضم دندادب یداوس ناخ رگنچ

 و دوخ رب دوشی لیا هک سکره مداد وتب ندشورف ات ندمآرب باتآ

 ۱ ۰ لا کنیک ره ندماباردورک یخ نما یسنامنزرف قنات
 و دنتشونب تابوتکم تلمج نیرب دوش كاله ناشیوخ و نادنزرف و نانز

 نوج" هار رب روباشین زا هی دش ناور و وب دیعاوب اررهش یلاها
 دندمایم شیپ یاب اره و دیسر سوطب ماج ءار زا یاتبس و ("دش ناور ۸

 لفک سا لوآ ند تفلم قرخ لول تسا هیابشو رفع نام ازهاظ. يناوص ۸۱)
 دنفرپس من و دوب دنقربس متن تقو رد ناطلس بقعرب یاتبس و هب نداتسرف هک دیوگ

 عبط) خیر اوتلا عماج رد نی ,دلا دیشر ایناث «دوب ۸ هم رد فنصم دوخ 0

 دنقربس خت زا دعب یاتبس وه نداتسرف هک دنکیم جرصت ۱۰+ ۰۰ ص ۲ ج نیزرب
 یادتبا) لیث یاغوم لاس یادتبا و دوب لیث یاغوم لاس ناتسات زد دنقرمس جن و دوب

 رد نا روهش و 1۱۷ هتس ۱ (تسا ولد رد باتفا ندوب تقورد لوغم لاس
 ود كي نیوج رد و» دیازفام ج () ارد ضایب()  «تسا عفاو ۱۱۸ ٌهنس
 ؛«درک ماقم زور



9 

 ۱۱ دی ناللنس بنتع رب یاتین وویپرکذ

 ارمثح هوجو و نایعا و رکشل رثکا و هتشذگ دمرت ن زا دبح ناطلس هک

 2 رو رو ۳ تا

 ِ ۱ 0 ۷9 ۳ فا ی 1 دیا 0۳ 7

 ه درک نیزگ اریاتبس و هی ارما نارورس زا و ثخادرپ وزا ب و تخاس
 یم درک یوم تب هنفب یاب هک کل او رب وا ی و

 تر و یک ناطلس رک زا درم رازه و ناشبزا یکیره هک درم رازه
 دننام و دنتشذگب () پای ربعم رب تگرخ قاتسبن و شنا هوذج دننسوگ

 دود ناس رب ناسرپ و نایوپ وا یپ رب دنک یداو مزع هوک زا هک لیس

 ۱۰ دنداتسرف زاب ناشیا شی اريمج خب ریهاشم الذدیسو لب ادتباب دنتفاتشیم

 دنداد ناشیدب هنحت و دندیناسرن یتمحر ارناشیا دادب یزن و ") یبوغرت و

 ككزب لیپس رب ارا"یسیاط همدقم رد و دندتس لیلد و زووالف اجنا زا و

 رد هزاورد ءواز لها دنتساوخ هفولع دندیسر (ءوازب نوچ دندرک ناور
 ء وز لجقتسم نوچ و دندادن زبچ چ و دندزکن .تانتلا ناشیا نخ و دنتسب

 ۱۰ ناشیزا هک دندیدب ناشیا مع نوچ یلاها دندنارب و دندرکن فقوت دندوب

 تی جیره و ۷

 هی ضد 0 دندینشب ی )۱ ی

 زور دندرک تسار راوید رب اهنابدرن و دندراشفا یاپ تبراحب راصح

 ۲۰ دنتفر راوید رس رب دش لامالام قنش نوخ زا قفا ماج كنا تقو ارهس
 لمح منا دنتشادن مانم تصرف نوچ و دننشاذگن هنز ندید کیک

 انچ تا هک هدایپ لّوا و دنتسکشب و دنتخوسب دوب لیقث نآ

 ۲۲ نا دما نوریب هشیپ اغد نودرک هثح نازل زا ۳ تسخن و داگ زرف

 ج0 « یساط : ی 0 (وغزت :۰ «یوغزت :ب « |وغرت :د
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 ؛ ینیوج یاهگناهج خرات زا لّوا دلج ۱1۱

 ۱  ناطاب لب ۲ شف یابزت نتفر کد

 ناخ رگنچ تفاین !رنیدلا لالج ناطلس و تنگزاب یاتفج نوچ
 زا وا بنع رب ات درک دزمان لوفم رکشل ناموت ود اب ار)یشقت یابروت

 ۱ تننا قیالو ۵ هب ناو دیشر ۳2 اه و ی

 ورب ناطاس یارما زا یکی هدوب هعشاد ینامرک نیدلا رث هک ناتسودنه

 دینادرک صاتسم دوب ى یاهنصح زا هک ار(٩هیب هعلق و دوب هش لوتسم

 دومرفب دوبن گنس ناتلون رد و دش ناتلوم هجوتم و درک رایسب شثک و
 وی گن تخان ()اهدمع بزغ-وا و نذار رفقا انا زا اب

 هزاب زا و یر ؛ یتیتجم كیسر ۳1 نوچ دنتخادنا نا رب زاد رپ

 عنام اوه تخنرارح تدش دوش ْلسم هک دیسر كيدزن و تخادنیب رایسب ۰

 ا و درک شثکو  تراغ ارروواهول و ناتلوم تیالو تمات و دما ماقم
 رج بک ریب ؛دما نیرغ ابو تشذکت طبس بنا زا و تشک زاب اجتا

 « تمش دک نامز ناخ ناغ

  دم بو 24

 ده ناطاس بقع رب "یاس ه ۳

 دیتش ربخ دینک هنلح نآ رادم رب و دیسر دنقربب نوچ ناخ رئنچ ۰

 « یبشخن یاتروت ؛ :* «یشن یاتروت ؛ : «یشفن یانرب "ج «یس یاتروت : :.ب (۲ ف اذک 0)

 « یشخ یاتروت : 2 (ییقن یاتروت :د «یففت یانرم: "چ «یشه یابروت : ی یاب روت : :0(۱)

 انک (0 بس : ج ب هی + ۰۱ ۹ ص ۲ ج نیزرب عبط خراوتلا عماجو د ف انک 0
 بس (الند : 9 "ج۱ «هبپد و ) «درادن ج «هس :۱6 هی 4 ۰ (د یف

 لو بنیرق ه دایز دشاب دن فورعم رهش هّت دوصقم هک تسا دعیتبم تیافب و

 9 کت هکنآ لاح و تسا عقاو دنس دور ٌبصم رد ابیرقن و ناتلوم بونج رد خرف

 خن اره ادتبا (نینزغ و رواشیپ یحاون زا دنس با زا روبع زا دعب یلقت یابرت هک دیوگ
 «هبج : اج هه خیر اوتلا ِ :د () «اهدوع : ناتلوم مزاع دعب دوغ

 نیس نمي

 ( یادبوس : :اج هه خراوتلا عماچ (یانیس : د 5 «یادنس : عضاوم بلاغ رد ۰ ج ب )۸(



 ۱۱۱ ؛«ناخ زگنچ تعجارم رکذ

 و یاتانج و دنارب دوب رخروگ نآ رتشیب هک یدیص و دوش ناور یافت

 هساشاعب ناتسمز نآ و دندمآ )لزگارنب ()وقوق دیص یاغاعب یانکوا

 دم یراکش یا اچ کنج ما ی
 دینک رخاب ناتسز و دنان زین دیص نوچ ات دنداتسرفی ()وقوف راورتش
 ه تبفرگ رس رد راهزا و راونا راثد راید و دش رازلگ عابر عیبر راثآ زا و

 *يکاف پا رج ةیانز ابغبای یبلق و تلحر تفرع زون ,ناخ هد

 ناور اجنا زا و دنتخاس یاهلیروق و دندش عیتجم ردپ تمدخن نارسپ تمام

 و دسر رد یثوت رگید بناج زا و دندیسر (یشات نالقب ات دنتیگ

 هک دوب گنخ بسا رازه تسیب اهنک شیپ ٌهلج زا دمآ ردپ تمدخم
 ۱۰ رخروگ یاهلگ دوب هتفر تراشا كنانچ قافف تشد زا درک ردپ شک شیپ
 تسدشی هدوس مس ارنارخروک هک دنتنگ تیاکح دندزآرب دسک ک

 « هدمرگنچ زین بسناج نیزا دنیوگ (۱افوتوا هک دیسر یضوب ات دنتسبی لعن
 و دندرک نایم رد ارنارخروگ و دنتسشن رب اشاعب رکشل و نارسپ اب ناخ
 ۱ زا نوچ دتفاک صف تسادب هک هففگ . نابج یتضع تیاغرا و رادرک یک

 دنداهن دوخ غاد نتکره اون رغال قم نقش یاب منا و ۳ کش

 نآ رد و تام ماقم 7 یشات ن نالق رد ناتسبات ها فندک اهرم

 دندوب هدرک هک یاگ ببس و دندروایب ارروغیا یارما زا یج ماقم

 ئ «درک لوزن شیوخ یودراب راهب رد و دش ناور اجما زا و دنتشکب

 :د ب (۵) ووقوق :پب () .  «گوک ارقب :د « كوک ارخب : :ج) (وقرف : ب (۱)
 « یّمات نالغب : : ۰ « یی نالفب : 4 یمات نالغب :ج «یشاب نالق :ب )٩( ( تکانب

 ؛اقوب یا: ۰ «اقولا: د «اقویوا : ج ؛اقوبوا : مر ی نیل نالغ

 «یشات نالف :د ؛یساب نالع :چ «ینان نالف بت (یشاب نالق :۲ 4۰ یف انک 0



 ( ینیوج یادگناهج ران ّظ لول دلج ۱1.

 دونم ارف و درکی هشيش رد نوخ نماد زا ()ناجنش ترسحرد هچ و
 و درکی كاچ هماج راذع هشفنب ناخر لگ فّمأت رب لگ «تسا تنخ هک

 . هطولغا و دیشوپی قرزا ناراوکوس توسک رد نسوس «ماهتنکش تنگ
 راتفر شوخ یتماق ورش ره فهلت زا داز لار گنر ناسا هک .دادی

 2 درکی ات ود تشپ دیشکی رب هاگرح ره حابص 5 حزب ۳

 هریت ككاخ رب رس یناشیرپ زا فالخ وا قافو رب و «دوب هداهن مان یرتخن

 ی
 ؛هتفرگ رب رد زاوآ اربایر و گنچ و ؛هتخادنا ولگ رد هرغرغ

 هسولب تنگ نخ لب ز . هسوندب ات هاگرح نکهگن
 ۳ رد هل را رنج دراقن « رایدتسا کرم زادلان یه

 نلاسما دوساین ناهج ید هنتف زو , لاسما دونگن تخم برطب بل سک
 لاسا دوب لگ تقو هچ نینچ تقو اب « لاسما دوفب هرهچ هکر گ نوخ رد

 ۱۳۳ ۱ رسا هم راک را نخ رکچ
 رز توت و یاجخ هک دیمر ربخ هک دوب نآ تعجارم رد لی ببس و

 ددبتم نایصع و یا رد و دنا نش یار ددرفم ناخ گنج تبیغ دادتما ۰

 نالغب دودح رد هک (*) یشورغاب تفر ) نایماب یاههوک هار رب ۵ هتفگ

 رد فیرخ لصف نوچ ات درک ماقم عنارم نا رد ناتسبات و دوب هتشاذگ

 عسابرت روبع زا دعا و درک هربع تو رب و دما تکرح رد زاب دمآ

 دنفرس دودح رد ناتسز نا و ناطاس بتع رب دینادرگ زاب ار ) یشفت

 تشد زا زین وا ات .داتسرف یجبا یثوت رتگرزب رسپ راضقساب و درک مأقم ۰.

 نواشرف ۱ ؛ب ق اذک () «نایجخن : ج «ناحضن :ب «ناضع:۲ هد یف اذک ()

 ۱ ۱ ص  هیایق 0 ۰. «روباشرب:* هروانرف :د هرواخرف:ج
 یاتروت :ب (« 820 1 قف انک 02 ۰ «نالتب :ب «ناغلب: د «نالعب :ج «نالعن :1()

 « یشخجب یاتروت :۰ « یناتروت :د «یثنن یانرپ :ج « یس



 ۱4 ؛ناخ گچ نتسا م ود

 دوب تسبب اب ریسا هد هناخ ره رد كنانچ دندوب هتفگگ زین دونه ناگدرب

 و دندزکی ناریسا تمامت نآ ربغ و نرب ندزک كاپ زا هفولع یراگزاس و
 یریسا ره هناخ ره رد هک داد اسای ناخ ْرگنچ دوب ناشیا جازم یفاوم |وه

 غراف ن 1 زا هه قلا تن زد مان لی دنک كاپ خثرب نم دص راهچ

 ار تمام حبس خا رد هک اف هک داد انلب ۳ را ده  دننش

 رنا دونه و ارسا تعاج زا دوب دادباپ هک ی هن رربخ ارناگراص نآ

 بیا و دنداتسرف ()نایمیا تسامن دوب نآ یکیدزنب هچره و دوب نام
 نآ زا دعب درک لوبق لیا لّواب داتسرف )انار كيدزنب یا و .دندرک
 هرصاح رکثل و یدک رب دنتفکب اروا ات داتسرنب رکشل (دوفن تابث

 ۱۰ دنتفای تفگ رکشل نوچ و داتسرنب دندوب هدر ی هک هعلق و () قارعا

 دالبب ناتسودنه هار زا ات دش مبصم تعجارم هشيدنا ارناخ رگنچ

 (٩رواثرفب و تلگزاب دوبن هار نوچ تفرب لزتم دنچ و دور رد توگتت

 ؛دون تعجارم دوب تما هک ءار ناهب و دمآ

 ؛تاخ زگنچ تعجارم رکذ

 2 10 لد نوج هزبس دیسر اع عابر و ۳ حجرب عییر مو دق ربخ نوج

 رب نالبلب راجشا ناصغا رب راحا ماگنه و ؛تساخرب یاج زا نامومم

 دای رب و «دندرک زاغآ یرگهحون و نوبش یراق و ناگتخاف تقفاوم

 شک ی تاهزنتم و نتیاسب رد راهزا و راونا :رهچ رب راهب ره هک یناناوج
 ۱٩ ؛تسا ناراب تیک فو دیرابی كشا اهدید زا باح یدندوب راک

 « لا عبج ی اذک ۵) دون ۲(  ؛ایار:۰ «یان؛ ج(6)  هرکشل :ب ()

 فورعم نارادرس زا قارغا نیدلا فیس مان هک تسا همجت نیغ اب «قارغاد رهاظ و

 (2. 1100-108 ( 95908 هب دیک عوجر) تسا هدوب وا هلیبق مان اب ل نیدلا لالج ناطلس

 «روباشرپپ :۰ (روامرنب : دب «رواشرفب :ج «رواشرم :۱ 8(



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۱

 رگنچ و ابجت زت اجر نشع لاثم0 یف و دش مقاو ةياّتس و ()ةرشع نان
 هتزغ اب ات دینادرگزاب اجنا زا اریانکوا و دش ناور نوجمچ بل.رب ناخ

 رهش ز وا ) ارقیالخ تمام ات دومرفب دندوب لیا دو ناثیا و تفر

 لا لتفب ارقاب و درک نیرگ اجنا زا دوب هفرتح ما و دند رول ) عصب

 تشاذگب عانص و نارپسا رس رب ارنییون ()وفتف و )دندرک بارخ رهش و «

 (٩ةاره ریسمگ هار رب یاتکوا و (دندرک مافم هگیاجنا رد ناتسز نآ

 ی ةبس و ()نامرکب ناخ رگنچ و تشگزاب
 اریاتفج هدرک كاخ رد ار ناکتشک و تسا هتشذگ با زا نیذلا لالج

 9 فروآ بتهرب تفاین 1 نوچ تشاذگب 0

 و درک ماتم ("ر اتعشا زا تب هتسن يش و ونک بوت جوانج رد ۸ ناتبم

 زور قوور هوا وج مت 3

 و ۶۶ روجر 7 یاجع دوب نکم می
 دعا زد و دوب ناغیا اب راتسب ناریسا و تبک طقابن رکشل توقف ۴

 زا عضوم ود رد ریزو هّلا لضف نیدلا دیشر جیرضتب هعقاو نیا هچ اّرماظ ب هو

 بسا لاس ینعی لبث نیروم لاس رد (۱۷ ۱۲۹ ص ۲ ج نیزرب عبط) ْخراوتلا مم

 ۲ ۰.۳ را

 نسراپ ی هناخماک هفحا یناخلبا عز رد ییوط نیا ریصن او ۱۲ مدل او

 دجا نب دّمحم و تسا «هیامّتس و ةرشع حسن » هبس ارهاظ نتم رد باوص و «۱۲ قرو
 و هتسناد 11۸ هنس لاوش هام رد ارهعقاو یريا یربکنم نیدلا لالج هرپس رد يوسن
 ره گو اهنس بلاخرد و نیا لالج یتیم دوه یو مک لح هچر اب | مادی

 و باسح يور زا رگید فرط زا و «داد ناوتی ودپ وپس تیسن هوس ی | هدوب وا

 نیا تسین نکم ریزو نیدلا دیشر قّفدم خروم جرصت و یرجم اب نوتم نینس ییبطت
 رد ارهلج نیا (-) «لاحا هتین م لحا ها و دشاب هش عقاو ۸ هتس رد هعقاو

 «درادن ار هک ی ,ا د () (وقق :۰ (رقنق : 3 (وقنق : دن « درادت ۳

 «نآروفیس 0 ؛ناروقس : د لاو « فورعم نامرک هن تسا هنزغ نامرک دوصتقم (1)
 حبط خراوتلا عماج «ذوبب هیدون ج [ یک نو 4 هه اذک ۸ (نازوقش

 «روبک هموک « روک هیود : (لدب هخح) «روگ هیوب : سیم قو یک دف
 «راش ؛ ج () ؛درادن ج «رافسا : : (راقسا : وب هر اییقاد بهر اقتما0)



 ۱.۷ نیدلا لالج ناطلس برحم ناخ رگنچ هجوت رکذ

 یتیما رب نوخاب كلاخ یه ء یتخا رب هراب هک وس رپب
 مخزب زین رکشل دننک ریگتسد اروا هک دوب هیناسر اسای ناخ رگنچ نوچ

 دنرا یاجم ناخ رگنچ ن نامرف ات دنتساوخم دندومنین تغلابم رين و هزین

 اف کنه نفر تیشادرپ یاب وادوف یعسد شیپ و نیدلا لالج

 « نوچ «ع تفگزاب كت رد و درک هلمح دش راوس نا نوچ دندیئک

 اردوخ وا هک دید نوچ ()ناخ رگنچ ؛تفرب داب نوچ و دز با رب قرب
 دمد نیا ازف یا ینع ن اردرخ ات:تیشارت لوعع کفن بکقا ینا رد

 ء:1« نارسپ اسب داپن ناهدرب تسد به تیاغ زا و دش منام ناخ رگنچ

 ؛دیاب نینچ رسپ ردپ زا تنگی
 ۳ بید یافت نیادوز یوس نادب ٍ دیزگنب شمپ زا رایدنفسا وچ

 درب و خاش اب تسلپ ننز یکی م ذرم دیناوخن ارنیک تفگ یه
 هار نایوج تفر یه مر کم هاگن وس نازا درکی و تنگ یه

 و دش هتشک ()وا غیتب دشن قرغ با رد هکوا رکشل زا سکره هلمجما یف
 ارهراوخ ریش لافطا ات دندوب هنیدرم منا دندرکر ضاح اروا نادنزرف و مرح

 ۱۰ دنداد پیترت هیاد نیا زا هیاخ و دنداپ هاج ؛ناهد رد تیم .ناتسپ
 ؛دندربس ناغالکب ینعی

 و رو و مصر و

 روش اهلع تمص ام نتنب « 05 نبآ لی نآ اعم
 وب رقن و رز زا 9 دوب ؟ 5 ین و 1 نوچ و

 ۳۰ ه بپحر رد دوب ۳ تا و ۹ ۳ ۱ و دندروآ نودریب تو 1 نا

 مچ یا () دادن ار «وا» هلک د ()  /درادن ارهلک ود نیا ج )
 ةياد نيا و ةصاخ ریمبلا لماک نم نیفتکلا نیب ام عینجت ی لماکلا راقف یه و ةيادلا

 نوّوملا (*)  «(برعلا ناسل) اهرقنیف رپ لا ريعبلا ةيْأد یلح منی هال كلذب مس بارغلا

 ناسل) نووش عبما و نیعلا یلا عمدلا یرجم نٌاّساو نیملا یلا سأرلا نم عومّدلا قورع
 «هانیع وه لیتقلا نم شتنیام لّوا بارغلا ناف نوبعلا اهنووش اهیلع تمضاب دارلاو (برعلا



 « ینیوج یادگناهج خیرات زا نوا دلج ۱۰"

 ؛ناطلس برج ناخ زگنچ هجوت رکذ
 عفدب دزمان رکشل ءارما زا اریمج و ()كيت نانلاط زا ناخ رگنچ

 نادرم زا وا ريغ و )قارغاب ناطلس نوچ داتسرف نیدلا لالج ناطاس راک

 و ددع تك بم دعا دا عف دب ان یخ زب و دوب هش ربظتسم قافآ

 تشادنپ بش زور دیسر ناخ رگنچ ربخ نوچ هتنگ لوتسم ددم روصق *

 ماعط تانانچ تفری هچوک ود و تخانشی زور اربش باتش رد و
 هدزناپ تم هک تفای ربخ دیسر هنزغب ناخ رگنچ نوچ ناخب تسن |ونیب

 امام تسا هتفر اضیزا دنس با روبع مزع رب ندلا لالج ات تسزور

 دنار خیم هک داب نوچ نتشیوخ و درک نییعن ناشیا قاقسابب ار(" جاول

 و دنتفرگرد وا شیپ و سپ رکشل دیسر ودب دنس رانکب ات تفریم وا بقع ۰
 لاثم رب دیدافساب کیکت سس زد هلاج دنچ و دندش طبح وا بناوج زا

 تحواکم رد ات دومرف اسای ناخ رگنچ دنتخاس هز نوچ دنس بآ و ناک
 یاتکوا و یاتفج و نوا تست هنز اروا ان دنیا دهج و دیک تفلابت

 و تسراک زور هک دید نوچ ناطلس دندیسررد مزراوخ بناج زا زین
 یوس نیب زا دروا تبراحت یور تشاد هک یوف كدنا اب رازراک تقو

 زکشل یاهنص و دروآی اهم و دیناودی بلق رب راسب زا و تفاتشی راسی

 گنت ورب نادیم هصرع و 2 لاج و دمآیم رتشیپ هراپ هراپ لوغم
 «درکی گنج :ج هلارشخ ربش لاثم رب ناطلس و درکی ۸

 ۳ یو ِ عباق ۳ رب ناتلاط ن زا زا سپ

 ع

 4 فا بد یر و

 (۱۷۲+ ص اضب ا) خارش نو ۳ دیشر ۳ فتا «ةباهتس و

 نیا بقیس . یعب (!) ( یک : :د «لیک :ب (تلیک# + ۲ تاک < 1 ج ی اذک ()

 ۱۷/۸ د ق انک ( ۲ 1106-108 (1 960-950 هب دبنک عوجر « قارغا

 «جاولب باب : ۱۳9ص ۲ ج نیزرب حبط غیراوتلا عماج «جاولب بام : ج «حاولب امام



 39 «رلب صالتتسا و دمزا زنعم نب نیا کنج روبع زکذ

 بابرا و دندوساین تکرح زا و دندرک راک رب رابسب یتیتج و دندیثک
 و تسض تلتاقم نیبناج زا و دندوسنب نیمز رب ولپپ دابتجا زا زین هعلف

 بلوت نوچ ات دندون تمواقم لاونم نیرب یتّذم تگ رایسب تاحارج
 دش راپسب شل هبلغ دیسرزاب رایسب یاهرکشل اب هدرک ماسم ار ناسارخ

 هو د.ستشاذگن زیچ مچ ورد روناج زا و دنداشگب رس و "ربق ارنافلاط
 ناطلس هک فیبر رب ءاگاز فندرع تار ارهناخ و یارس و هراب و راصح

 وا اب هک یرکشل و ()كوگت رب و تسا هتفای مان یالیتسا نیذلا لالج
 نت ی ِ

 بسبس دوب ()ناوزرک رب هار و درک وا گنها لی نش لوتسم دوب
 هک تبرش ناه و تفرگب ارنا ات درک ماقم اجنا هاکی نا یلاها تعنام

 ۱۰ ناشیا مک رد ماکانب بیرخن و بهن و لتف زا دندوب نیشچ نآ لاثما

 تعصاخم باب زا نا بابرا دندیسر ()نایمابب و دندرک چوک اجنا زا تخیر
 ۶90 دندیزای قینجخم و ریتب تسد فرط ود ره زا و دندمای رد تمواقم و

 رگنچ دافحا نیرتبوبحم هک دیسر یاتفج رسپ كيب و دمآ نوریب رهش زا

 ۱۰ اسای دانگب یا نوچ و دندون رتشپ لایقتسا نآ صالقسا رد دوب ناخ

 ارتسامت ماهب عاونا ان مدا ینب فانصا زا دشاب هک روناج ره هک داد

 و دنراذگن ردام مش رد هی ات و دنرگن ریسا ارسک ناشیزا و دنشکب
 ووام ارنا و دهن تراق و ددرن نکاس اجنا رد هیرفا چه نیزا دعب
 رد نیرفا تیاغ نیا ات و تکاب فی هید نآ . یسراف دابن مان ) خیلاب

 ۲ و (٩ةرشع نام هنس روهش لیاوا رد ۸ لاح نیا و تسانشن نکاس اجنا
 ( دوب هیاتس

 ساک ۱1 مچ نیز عجب عااعیاج لیگ جا
 :ج « نایمانب ۳ )۳( (ناودرک :د «نارورک: ج )( كجاکم :.۱ ص

 :۰ «ییلاب ووام :د «خیلاس یوام : ج «قیلاب وام :ب «عیلا و ام : ۱ ۵ ؛ نایاب

 داتفا قاغّتا 1۱۸ هنس زا لاوشو ناضمر و نابعش روپهش زا یی رد ینعی لیث یاغوم لاس



 ؛ ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳13

 لب یلاها ات دومرنب نامرد یب یدزد و دوب ناک يب یرهز دوخ نایصع
 تسداع رب و دندنار ارصصب نز ات درم زا ارریک و لیلف رییک و ریغص

 . و دندینارذگ ریشعت رب ارناشیا ات دندرک تمق فولا و نیم رب فولأم

 ینیع شوخ ناشیا موم زا شوحو اهتدم زا دنتشاذگن رثا كشخ و رت زا
 باقع اپ روشن" ی روسن و دنتخاسرد بائذ اب عازن 3 عابس دندنار یم م

 ؛دندگ ناوخ

 رو» و روس و لیصف ات 0 تبه و دندز رهش 1 و لاو
۱ 

 لب اهوکلم نخ 54 برف نم نا نا و یاعت ها لاق دندرک بارخ | یروص# و
 م وات و

 رد اروطسم باتکلا ف تكلذ نا ادییش اباذع اهوبرثعم وا هبینلآ موی

 دیسر بن دود و جرک تمعارم ) یاشن و

 نوریب و دندوب تنام یفتخم اهخاروس فی اه رد هک , ناگدکارپ زا یتعاج

 ناب رد نرم مبولعتس 0 دنتشکب ات دومرفب ارناشیا تمام نما

 (یزاتب و دنتخادنیب دوب ثنام یاپ رب یراوید ایکره و دیناسر مدقتب ناثیا
 درک وحم هعقس ناز : تراع ۹ ۱۰

 ات لپ فک یو مع تا ممروخ کت 7 ی

 [نییجحتم اتهدتع اتو « نا تا اب نییجخم فو

 ناسارخ دالب صالفتساب ارلوت دوخ رسپ دش غراف می شثک راک زا نوچ
 ۳ هملق  دش یرافلاط هچوتم دوخ سفنب و درک دزمان هوبنا یرکشل اب

 دعتسم هه هک ینادرب نوح مان تناصح اب و دوب موسوم هوک ترصنب ۰

 لیاب ارتعاج نآ و داتسرف نایجلا و نالوسر دنچره دندوب مان باستکا
 هقلح هعلق رادم رب دندشن لیام لازن و لاتفب زج و دندادنرد نت دناوخ

 روباشبن : « «روباسین : ج هروان :ب «رواسی: د «رواس:۱ () ؛زوشن :ب ()
 گرام ۰و ب (1)



  لب صالفتسا و دمرت ربعم رب ناخ رگنچ روبع رکذ

۰ ۱۳ 0 ۲ 
 لب صالختسا و دمرت ربعم رب ناخ زگنچ روبع رکذ
 و دوب رتعفترم رگید عاقب زا ها ترثک زا لب

 رد. نیبشپ نورف رد و رتشی ۲ !عسم رگید دالب زا ارنآ )صارعا
 دیو یوققر قرغ تفرط رد تو من هاش قرف دااب

 ۰  راگزور نادب ناتسرپ نادزی هک « راهون نادب دش نزگ غم
 نایزات م نانز نیا ارت رم رم یا یخ رای رم

 و دندمآ شیپ نامدقم دش لب هجوتم و درک ر وبع ربعم زا ناخ رگنچ

 دعب و دندبنک شیپ شکشیپ و ()وغرت عاونا و دندرک دنب و یا راهظا
 دوب خب رد هک یتلخ ره ان دش نامرف درک دیابی رامش كنا تلعب نآ زا
 ۱۰ ناظلس زونه نا بیس نا زا دعب و وند ایت و دندروآ ارعصب ار تمام

 50« دانع نادیم رد بسا و تخادنایم یو و روش اون رد نیدلا لالج

 كلب ارناسارخ یون هصاخ دندومنین داتعا ناشبا یلیا رب تخاتی جام و

 نیسرن رخاب الب نافوط و دوب جوم رد دابع و دالب یانف یایرد نوچ

 دوب ثش ریگ یاپ لجا نوچ و دماین ناکما رد تلبح چه ارنا عفد دوب
 ۱ و داهن تسناوتی زاب تشن لالذا و دایقناب هن و دشیف ریگتسد یلبا

 ینعب تسا هام هدزیس و ناشیا هسیک لاس لبث یاغوم لاس نوا 9اعا و دان هام فریم

 عوجر) 1۱٩ هنس مّرحم لّواب دوشیم یهتنم و 1۷ همت هجا یذ لّوا زا دوشیم عورش

 اذط (۱۲ قرو سیراب ۱ هنانمایک هنسن بن یسولمل| تادلا ربمت ذاتسالل یاخلبا جزب دیک

 یاغوم لاس زیئاپ و تسا نش عقاو ۱۱۸ و ۱۱۷ ینعب یرمق لاس ود لبث یاغوم لاس

 نیدلا ریصن ایم زس یا نیک ان حتما ییاطب ات
 اردعب لاس دص ات تسا ناخ زیکنچ سولج لاس هک ۹۹٩ هتس زا یفاخپا عز رد یسوط

 تمقو تّیبها تیاهن رد هک هدرک عضو وفم اب یبرع روهش و نینس قیبطت یارب لودج
 ۱۱-0۱۲ قرو سیراپ ی اکو سا

 ؛د ق انک () ۰ هرتمبشم:ج ؛عسس:۱0) ۰ «ضارعد :د ب «ضارعا ج10
 (وغزت : ۰ جب «وعرت ۱



 ؛ینیوج یانگناهج غخیرات زا لّوا دلج ۳

 بشخن یاهرازغرب اجنا زا و دینارذگب دنفرعس رانکرد لاس نآ راهب درک

 دصف رب دندش هفرم زکشل و هبرف نایاپ راهچ و دیسر رخاب ناتسبات دما

 و یاب ا,ناشیا و داتسرنب نالوسر دیسر اجنا نوچ .تثگ ناور دمر
 ههن هک هعلق تناصحم نانکاس دناوخ رامضج و ةملق بیرخ و تعواطم

 تدع و نادرب و دندوب ربظتسم دناهدروآ رب نوجج نایم رد نآ روس زا م

 قینج نینناج زا و دندما شیپ تحواکب دندرکن لیا لوبق رورفم زاس و

 زور ات 0 راگیپ و تسوصخ زا بش و زور و دندرک راکرب

 ارصب دوب هک سکره نز و درم قاخ زاو دنداشگب ارسق و ره ار")۵دزای

 ارتمات و دندرک تمف دوهعم تداع رب راهش تنی یقل رب و تفتظاو

 اریروع دندش غراف کلا تقوب و دندرکن اقبا سک چیه رب و دنتشکب ۰
 تبلاطم زا دعب هدب مراد گر و شدی راوزم ات دیک اقا نمرب تبلک ندید

 و و فاکوب وا کش ماهدرک ماقتلا اردیراورم نآ تنگ دیراورم
 دنتفاکشیم ار ۲ رب نشر دنتشادرب اجنآ زا دیراورم

 ۲)ناس دودح و )ترک تیحانب دندش غراف لتف و بهن زا نوچ و

 و لتفب زد اریحاون نآ و دیناسر رخاب دود نآ رد ناتسمز و تفر ۰

 و دودح نا و ناشخدب تمامن و درک كاپ نتخوس و ندنک و نتخان
 و یفقس تم ار و تل اف و دات اهرکشل اردالب

 ۱۲ راس لصف و تیام فا نانلاخ زا یون نا رد .تانانچ درک

 و ۱ دا و درک روبع و دیشک

 ۱ لا عیج ف انک 0 ین اذک () (دزناپ : د ()
 ۰ هنس رد دنفربس خن اب هجنا اب دراد عرص تضقانم

 )1 زا دعب ذمرت و بشخن خف هک دیوگ لصف ن نیا لّوا رد و دوب هیامثس

 راوشا جماج قبل ج تسا ةرشع نان باوص و تساطخ اعطق «ةرثع عبس» سپ دوب

 بشخن قف ریزو نیدلا دیشر عرصت و قیقحن روطب و (۱۷۳ «۱۱۱ ص ۴ ج نیزرب عبط)
 نالوخم هساطاس نوج و «تسا رام لاس ینعب لب یاغوم لاس زیئاپ لّوا رد ذمرت و

 لاس نآ و دنریگ هسیک لاس كي یاس هس ای ود ره یر ناشبا یاههام و تسا یسمش



 ۰۱ «مزراوخ هعفاو رکذ

 و درب یریساب و درک هدرب دوب ناوج نانز و ناکدوک ما و دندرک ادج

 ۳ تسیپ ارلاتق درم كي ره دندرک تمق رکشل رب ارنادرم یاب
 قّربم لک مافَم و تییاحآ مان لامن ها ٍلاق دیسر لوتث ِب

 نرم نم بسهب رکشل و روکش ر ابص لک و تاب ال كيذ ف ْن

 * مزر لاجر زکرم هک مزراوخ درک ناریو ارتالحم و تویب یایاقب و دندش
 هنایشا ارنا تلود یاه و هداپد یا منا رب مایا دوب مزب ءاسن عبجو

 یثوخ زا رود دش نغز و موب نیش و تشگ یوا نبا یاوأم هتخاس

 سس نانچ نانج یو یبأرخ رب روصف و دش

 ۳ قبلا درب لر نا نیج مون مای و ۹۹

 ۰ ی شنای آب لگ ۲ )تاهژنتم و

 لالژلا ءاملاب ربخنا نوجژیب . اوح اوخانآ دق بکر بز
 لا دم لاح رهدلا كن و , میره تفّصع رضا ۳

 و گلتف و بهن و یس زا دندش غراف مزراوخ مزد زا نوچ هلبجا یف

 و دنداتسرف قرش دالبب و دندرک تمق دندوب هفرتح ما دنتخادرپ کفس

 * و تسدش روم نآ یلاها زا هک دودح نآ رد تسرایسب عضاوم نونکآ
 رب دنتفگزاب یاتکوا و یاتغج ناگداز هاشداپ و هتنگ روفوم نآ نآ داوسب
 2 00 ی شو زد و دهد و ی فلرب ارفآ ۱ تفساک مار
 قتصم هک مانش نادنچ ناکتنک رایش ثرثک لعتلاب لْعْلا ّوَذح ناب
 باذع و ایندلا ءالب لک نم انفاع همهللا «هتشونن بیس نادب و ماهتشادن

 ؛قرخالا

 دو ون ترا بیا يا ت تک 0 4 5

 ناور مزر|وخم اریاتکوا و یاتغج نارسب و دش 3 دنقرس نوچ

 نیس ۱

 «فشاک ؛« بد جا فانک()  هو:دیازفایا 6 )یا عبج ف اذک ()



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج و

 هیات ناسا تیاکت نوهیس مجرکس ین منا كربعآ یاعت ها لاق اک

 یالیتسا تامالع وا نطاب ّنظ اب و دش من ودب لذ فوخ زا از درک

 ات | هل ره داتفا نام توس

۱ 0 ۳( ِ 

 و و شورخ و گنابب ی دنتفررب راک ن نرافرخ و دندینک راوید رس
 جم تالح و بورد رد رهش یاها دندروآ هزاوا رد ارنیمز لد شوج

 یدنب و 2 یدنب رد ره رد و دانگ رس روا یيرح ییرد ره زب .دندش

 و ریتب و دنتخوسی ناشیا تألح و رود طنن ریراوقب رکشل و دندرک

 روج زا روخ رون یادر نوچ و دنتخودی یدکی رب ارقیالخ یتینجم ۰
 ۱۳۳5 جم ۳ ی وی

 9 کای مجبور اش

 تسیخ و سای لاوما ریاخذب عافتنا زا اررکشل و بارت لت نیافد و

 رد هک ارنومح با و دنرگ سنا ككرت هک دندرک قانتا دشی لصاح ۰

 رکشل زا درم زازه هس دنراد زاب ناشیزا دندوب هتسب )رسچ نآ رب رهش

 و اقا دندز ( رجب نآ نایم رب و دندش افت ی لو

 تسعجارم لاجم ن هاشب ز دا یقف کلی كنانچ دنتفرگ نایم نا رد ارناشیا

 تیورایم.و تموأقم رب و دندش رتدج نا 0 نیدب تفاین

 رتچام برح رجب و دش رتعاه گنج رازوا زین نوریب زا دننکگ رتروبص ۰

 یارسب یارس و هل هل دش رتهتفگا هنامز و نیمز رب هنتف ءابکن و تگ
 ارقیالخ دش ٌلسم رهش تماقت ات تشک ارقلخ تمام و دکور هک

 اررازه دص زا تدایز دندوب تعانص و تفرح بایرا ما دندنار ارعصل

 ف انک ()  شح:ج (رح:د ب «رپح :۱6۰ یف اذک ()  «مپت ۳3 :ج۱ ()
 ریس...

 «دردن ۰ راوآ :د جب «0) ۱ قف اذک 6) رج : 2 ب (ربسح :۱ (هج



 1۹۰ «مزراوخ هعقاو رکذ

 و دنتخادنا رهش رد ()نالیباق هزاو رد زا ناشيا بنع رب اردوخ شورخ

 تالیم باتفا نوچ دنتفرب شنا نوچ دنبوگ هروتت ارنآ هک یضوم ان
 خین كرت هک نگید ریز دو دنتفگ زاب ارمزح مازتلا هناگیب رکشل ورکز بیر

 مرک ()بکارم كارثا كاتف زا ()ابان نانز ز غیت دزرب رس قفا نکم زا نز

 « هلج زا یرورس هک مان *)یروغ نودیرف دنداهن رهشب یور و دندرک

 ارتموأفم و دندوب دهم هزاورد رب دصناپ یدرم اب دوب ناطلس هداق

 رب رخآ ات زور نآ و دندومن عانتما موم رب موجر نآ نکن زا ذعتسم

 نوچ یرکشل اب یاتکوا و یاتغج نا زا دعب دندوب عارق و تعراصم
 لییس رب و دندیسرب فالتخا رد حایر تافصاع دننام و رادحنا رد لیس

 ۱ یاب اررهش یلاها و دنداتسرنب نایملبا و دندرک فاوط رهش رادم رب جرفت

 کفام و فندق ظیح کرم ربفزیاف نوچ رکشل تماق ی ج دایقنا و

 ییجم و ۳ ییتزقب او درک لس ما" رب درک لا

 یاهتخرد زا دوبن گنس مزراوخ راوج رد نوچ و تگ لوغثم گنس

 دعو لیبس رب زورب زور تسناشیا دوهعم كنانچ و دنتخاسی اهیگنس توت

 ۱۰ یریت زین اتایحا و دنتشادی لوغشم اررهش یلاها دیدهت و لیمأت و دیعو و
 تمالا و حماصم و گنج هساهزاس زا نوچ ان دنتخادنای رگیدکی رد
 دن او یاوعا نآ رغ و دنچ بناوج ز زا و دنتخادربپ

 و دطر دام و دف یآ ناف یا رفتی او ات

 دندرک نازبر ناشبرب هگرگت لاونم رب ريت و گنس و دندمآ هرعن رد قرب
 ۲۰ نآ زا دعب و هتشابنا ار با قدنخ و دندرک عمج كاشاخ هک دنداد اسای و
 مشچ رد كاخ و دندرک كاچ لیصف نماد ات دنداد ككرحت ارنایرشح گرجم

 رابدا بارش تسم رامخ رکشل و هاپس لیخرس و رّوزم ناطلس نوچ كالفا

 ج4 «نالیاق :با ۰ 1 ص ۲ ج نیزرب عبط عراوتلا عماج من یدا ف انک ()

 « كاب ی ینعی ( «نالیاق : (نتم) راوتلا عماج «ناشالف : ۵ «نالیپ : "د «نالییاقا

 ؛یروع :۱ () بک اوم :۱ ()



 ؛ ینیوج یادگناهج ران زا لّوا دلج ۹۸

 لضافاو رهش لئاما زا و دندوب فلت اجنا تسا لئاط الب لیوطت كيره

 و امر زا رتنوزف دلب ناکس ددع و یصجیال و دمی ال كنادنچ رهد

 . هک دوبن نیعم رورس # مدآ ین حیجم و مظعا داوس نآ رد نوچ یصح
 تعجارم وا اب روهج تابهف و خاصم تانک و روما تاثداح لوزن رد

 ارراخ تبارق تبسن کم دنک تعنام راگزور زیتس اب وا هطساوب و دنیامن ه
  دنتخاس رب وزا هسزورون هاشداپ و دندرک موسوم ۱ مساب قافتاب ۶

 یقیالخ مع و صاخ تسا بوش "| و هنتف هچ ناهج رد ءا زا لفاغ نانبا

 لاونم رب دودعم دنچ یراوس هاگان ات بوک گل هچ رد هنامز تسد زا
 یه دش لوغشم یاپ راهچ ندنارب و دیسر هزاوردب ک نت داد دود

 دنچ نیه تقامح هار زا ناشیا هک دنتشادنپ هتفرگ ("رطب نارظن هاتوک ۰
 كل سپ زا هک دنتسنادن و هدرک یخاتنک نینچ یزابب )ات دنا نما د ودعم

 نتشیوخ ین اهباذع نآ بغع رد و (۲اهبقع هبقع نا سپ رد و تساهالب

 دنداهن نادودعم نادب یور هدایپ و راوس زا قلخ ییاع هزاورد ()هار زا

 و تخادنای رظن سپ زا یا و دندنمر م یاگ دیص نوچ ناشیا و
 نار)اوس دندیسر تسرپش گنسرف کلبا رب ؛ هک ()مرخ رم نوچ ات دیودیم ۰

 دندیناودب رادج نماکم زا رازراک و سّوب و (رافن و سأب نادرم و راتات

 یار یب همر نایم رد هنسرک ناگرگ دننام و دنتفرگب شیپ و سپ زا ءار

 ریش نآ زا دعب و دندرک مدقم موق نآرب ناّرپ ریت دنداتفا (هتنکربشم

 سفن رازه دص برق لاوز كيدزنب ات دناری ارناشیا و ّک ارهزین و

 و هرعن اب شوج و فت نآ رد م و دندکفا تیمز رب لاتق نادرم زا ۰

 رومٌألا طبضب موقی نم اهب گرفت لو اهب تّخا و ماشمزراوخ دّمح ناطلسلا قلا و نوتاخن
 هک ینس دقو اعراصم ارابع الجر ن اک و ناغورد هک للع اهرما لر نایاب و

 » ۲ لابجماک بیذاکا هاب و :هیذاکا ۱ ظمل ناغورد

 اهیاقع: :ه ب () هک: اد «اب : ب مای: ج () ؛درادن ج «رظن : د ()
 «زاس : و 3 ۲ «راقن : ه د ج () «مرح: و  ب (۶) «درادن هد ج ب ()

 «() من عیچ یف اذک 0



 1۷ ؛مزراوخ هعقاو رکذ

 هعقب كي رد راگزور نیطالس اب راوگرزب یاشم عا اتجا زا نشلگ رادقا

 «هش ۲ هعقب 3 لا: یی اید و نید نم تششام اب «ع

 هقدغملآ اه تمافا الف , دالبلآ رب زیخ یدنع هزراوخ

 ةقرشملا اهیایتف ()هجو 1 تص کرم مجَول ینوطن
 < اهرماب دزفنا با و ام كلام دش غراف دنقرم صالقسا زا نوچ ناخ رگنچ

 بناج زا و طوفغضم رتاوتم ءالب نیحاوط رد نافلاخ و تثگ طوبضم

 دننام هو نایم رد مزراوخ ظوفحم (تنک غیلجراب و "۱ دنج دودح رگید
 تساوخ ناخ رگنچ نوچ دوب نام دنشاب نیرب نآ بانطا هک ُهبخ
 كاب ی و تب ناطلس بقع رب دوخ سفنب

 ۱. یزکشل اب دینادرگ مزراوخ دزمان اریانکوا و یاتفج رتگرزب نارسپ دنادرگ
 و نابایب و هوک ناشبا ددع زا تش رپ نایاپ یب هنامز ثداوح نوچ

 اراخ هار رب داتسرف ددم یرشح نادرم یشوت زین دنج بناج زا ات دومرفب

 و ناور دب یاضف نوچ یرکشل هكزپ لیس رب همدقم رد و دندش ناور

 دوب یخ نیطالس زا مزراوخ تقو نا رد و دنداتسرفب ()ناّرپ قرب نوچ

 ۱. هدوب اجنا نوتاخ ناکرت یابرقا زا دوب ("کرن ()رامخ رکذل نایعا زا
 رالاسهپس و ناولهب ()افوبرا و ()بجاح لوغم ارما نایعا زا و تسا

 یاسا لیصتت و دادعت هک لیبف نیزا رگید یممج و ()ینیغورد یلع

 مم یور زا «هجواب هم: ونلا عیج ق () راکت 4 عیج مو
 :۱ (۶) « درادنار «دنج» ت ۱( مش ۳ < مراخ» لیذ رد ن

 « با عیلخراب ج «تل علجاب و و
 ععراوتلا عماج «مان : دیازفایم :۰ « | عیچ ی ف انک () ناب : ج ب « نارب :۱0)
 ی «نیکت : ج00  «زاج : ۱۰۵ ص ۲ ج نیزرب عبط

 نوه مان - « بحاص نایلقق : ج ۱:5 ص ۲ ج نیزرب حبط خيراوَلا عماج یف اضیا
 ب۱ () «تسا روطس بجاح لوغا 4 95 رد و بجاح لغآ ۸ 858 رد صخت

 عراوتلا عماج « نورد : : 3 6 رک "چ « یورد : تینا یخ رفت 1( «اقویرا

 وجود یننغرم : اضبا

 ارت مزراوخ نع تلجا یا) ةروکذلا اهعلجا اّمل و» دیوگ ٩۶ ص سادوم عبط یوسلا
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 ؛نیوج یادگناهج غیرت زا لّا دلج ۹
 دنامتفاین ادهش هچرد و دنتسشنن نارکید زورب هک ارنا هنارکش دنتفاب تعجارم

 و درک کح بن ناریظتسم رب رانید رازه تسیود تنام ايحا رمز رهام

 ۱ ۲ ی ی اد ابک زا هک ارٌگرزب دیمع ربما و كللا ةقن

 دوخ اب یضعب رشح زاو درک نیعم جا ید ارهیاط و دزمان نآ لیصب

 نازا دعب و داتسرف مزراوخ بناجم نارسپ اب اریضعب و درب ناسارخ بناج ء

 صالخ یسک تدایز زین رشح زا و دنتشادی بلط رشح رتاوتم تبون دنچب
 لو مییر رد هعقاو نیا و ؛تفای هار لک ییارخ بیس نیدب و تفأین 0

 رابتعاو رُکفت رصبب ات دنا اک نارظن بحاص دوب ةياتس و ةرشع نامن هنس

 نودرگ هند نیا یافج و ()هذوعش و قرز رپ راگزور نیا تاکرح رد

 اب هن وا فن و تسا یزاوم هن مومس اب وا مسن هک دننادب ات 1 هدوهیب ۰

 و تسا جیر وا 2 تادواج وا راجخ و هتعاس كي وا رخ یذاح ّرض

 ؛غن وا
 ناهج نیا تسیزاجم هک نکم عزج لد یا

 یارس نیا تسیجخس هک وشم نیغ ناج یا

 « مزراوخ ةعفاو رکذ ۳

 9 تارا و تنا هیابنرچ نا یلصا مان و تسا تیحان مان نیا و

 0۳ زوم ۳و :
 رونغ بر و ةبيط قلب رکح روهد و مایا بلقت زا شیپ دنناوخ "!خیروا
 نآ فانکا دوب مدا یوب ریهاشم رفتسم و مع نیطالس ریرس ٌرقم تشاد

 ؟)فورظ ارراگزور "7 فارط نا فارطا و ثش یواح اررهد فارشا فاتکا
 باحا ر اناب نآ عاقب و عابر و نشور یناعم راونا عاوناب )ناتو ۰

 : هیثاح رد « غلروا : نتم رد : ب ؛ غناکروا : هد () (« یعش :: 3 بن ۱)

 : جا ۵ ۱ « فار ادا * "ج «فرب 9 ) « منکروا : ۱ ؛ مناکرک : ج « منکروا
 ریس

 « درادن  ؛ فورط



 ۹۵ ؛ دنفرس صالختسا رکذ

 دنتفرگب هزاورد ارزان ود نایم و دندرک بازخ ارا)ریزرا یوجو دندزک

 دندرک عماج دجت كس رازه یدرم ناناولهپ ی نادرفم زا و دنتفر رد و

 رگدچ منح ")خرچ ری و طفن لاعتسا زا دنتفرگ تسد رب تخس یرازراک و

 دوب نآ رد هک سکره و عماج جم و دنتسب راک طفن تابارق زین ناخ
 ء دان یا زد هح .نکرچ یندندک نفخ باهم اه شنا هس

 و لص و ههد ارهه و دندرک ادج ناکیزان زا اركارتا و دندروآ ارصب

 تیکمن و رارفتسا دندرک یتلح رس شیپ زا نالوغم هبش رب اهیوم ارناکرت
 و دیشک لاوزب ناشیا تایح راهن دیسر برغج باتفا كنادنچ ارناشیا

 دندش رامد ران قیرح و راوب را قبرغ هنیدرم نایلقنق تمان بش نآ رد

 ۱. *) یاغن و ناخ () سامشرب ناشیا مدقم دندوب ككرت و یلقنق رازه یس زا تدایز
 نارورس زا ریما دنا و تسیب اب ناخ غالوا و ناخ "غیسرس و ناخ

 نکرب ناخ رگنچ هک ینبلری رد تسروطسم ناشیا یاسا هک ناطلس یارما
 هدرک رسق و ربق هک یتبالو و رکشل یارما تسامن و دوب هتشون ترک نیذلا

 اب یاریو و ِ راصح و رهش نوچ و «هتشون لضنم انا رد دوب

 ۱۶ تکاله سوّو 5 عّرجن رایسب :,قیالخ و نایدج و ]ما "و دش لباقم رگیدکی
 هتخارفا كاخ باغ سپ زا رس اركالفا دیش باثع هک رگید زور دندرک

 ریز زا هک ارقیالخ تنگ هتخورفا ناسا قبط رب روخ نیشنا رکیپ و دش

 ساب اردرم رازه ی تعاج نآ زا و دندرک رامث دندوب هتسج ریشیش

 رب نآ لثم و درک شخم ناشیوخ و نارسپ رب و دندرک نییعن یروشیپ

 ۲۰ تزاجا هک ایاقب رب و دندرک دزمان ناروادنک و ناناوج زا رشح لیبس

 خرج : ب « حرج : 70 ر «درادن د ج «زیزرا : هتک

 نیزرب حبط خراوتلا عماج « نامیر : ج 6 ییامسرف ۶ با یار

 : ب « یافب : د « یاعت : ۳ ق انک 6 «(ننم لثم) سامشرب ۸٩: ص ۲ ج
 : با « جیسرس + ۱ « یاغط : ضیا خیراولا عماج و ج « یا

 ج0 « قادع : رو " خسرس : : ضیا راوتلا عماچ « عیاسرس : ج « حتسرس

 ؛ درادن ارواو



 ؛ینیوج یادگناهج خیران زا لّوا دلج ۹

 و دندانگب هاگزاف هزاورد ارزان تقو دندما رهشب وا تزاجاب و دنندگ

 و رمهش بیرخ زور نآ و دندم آرد لوغم رکشل ات دنتسب رد دانع رد
 ۳ دن دیشک () تیفاع ماد رد یاب رهش لاها و دندوب لوغشم لبصف

 هایس ككرشم نایئاتخ سابلب راگزور نوچ ات دندیناسرین یضزعت !رناشیا

 ربارب هر اب ارهواب تمامن ات دندیشکرب اپلغشم و دنتخورفا اهلعشم دش ملگ

 زاب هرهع هک مس زور نوچ ؛رذگ هار ارراوس و هدایپ بناوج زا و دندرک

 رتشیب دیثک یور رد ار)یئور تخس نیا رهچ دوک لد مایس رج رب
 رد رامثب دص دص ۱رتاروع و نادرم و دن دما رد بش نرزناب نالوغم

 هک یوف اب ارمالس۷ جش و یضاق گم دندناری ارم نالوفم تبح
 دننشاد فاعم جورخ زا دندوب ناشیا راوج رد و تشاد قلعت ناشیدب ۰

 یدانم و دناب ناشیا تیام رد هک دما راث رد قلخ رازه هاب زا تدایز

 و تسا ,لطاب و رد وا نوخ دنک نامتسا انتخا خنکب یک را هک دنداد 0

 و تساراغم رد رایسب مدرم و دندوب لوغشم تراغب نایرکشل و نالوفم

 اد الی ناناب لیپ و مدندع :هتفک دندیب هتفگ یراوتم اهارون

 كلنا زا شیپ ناشبا شروخ زا دنتساوخ لیپ فلع و دندرب ناخ رگنچ .۰
 دوخ ان دینک اهر دومرف ارم فلع دنتنگ دیسرپ دنتفا مدرم تسد رد

 هاش نوچ و «دندش كاله ات دندرک هدانگ ارنالیپ درک و و دننزی

 روح لافا و دندما نیرببزهش زا نالوغم دخ وزف كاخ هزک ریزب كالفا

 بلا رارف تشپ هن و رارف یور هن مت یاد اب مب و ساره رد

 راصح زا هتفرگرب ناج زا لد درم رازه اب و یزاب ناج و درک یدرم ناخ ۰

 رگید دادماب نوچ تسویپ ناطلس اب و دز زکشل نایم رب و دما نودرب

 هقطنم زد درگ رب درگ کشا دندرک عولط نانز غیت ناگرایس ورسخ ناشواچ

 ناریو لیصفو راصح راوید و ناژپ كبس گنس و ریت نییناج زاو هتخاس ۲

 6٩ دنبزیم) دره : 0 ؛ درادن د (یور : جبا () ؛ تعانق : ج۱ ()

 ( لا : 1 ()



 ۹ ؛ دنف رس صالففسا رکذ

 زین ناشیا زا و دندرب رهشب و دندرک رّکتسد اریضعب و دننشکب اریمج

 كنآ ماگنهات داتنیب رازه یدرم

 تیز دود ز ناسا شنآ ۰ نیمز دوسرپب ز دش نان نوچ

 رد اک ()راکم رادرپس هرابرگید كنادنچ دندروآ دوخ رقم یور سکره
 « رادم رب ار مثح تمان و تشگ راوس شیوخ سننب ناخ رگنچ دز بش خیم

 کگدت و :دتنگ .دعتسموآ دففح ار گنج نوزنب و یوردلازاد تعاقب رب
 تای دن دیشکرب رکحت ماش زامن ات تصاخم و تحواکم

 ارناطلس و دنداتسیاب اهز|ورد رب لو رکتل دش نارپ گنسو رب
 دودسم تعاج 13 تزرابم هار نوج و دندما زا نادیم جورخم

 ۱. هک دنامن لاجم ارناراوس ()هاش و دش ۵ رد اهیزاب تبراحم طاسب رب و دش

 خر نالوغم") دنتخادنا رد نالیپ دنچره دنرا نالوج نادیم رد !,نابسا

 (دندانگب دوب لیف دنب رد هک ناشيا دنب نیزرف رت مخزب کلب دنتفاتن
 (بسحم و )درک اهتحارج لوبق لویف نوچ دنتخیر ۵ رب ارهدایپ فص و
 م ریز رد ارقلخ رایسب و دیتشگزاب () دوفن تیانک چه یجنرطش هدایپ

 ۱۰ دنتسرب اهزاورد داش 5ورف یور رب هدرب نتخ هاشداپ كن ماگنه ات دندرک

 لیاب یضعب فلت ارآ و لوها و هش فیاخ زور نیا گنج ز ۲ بابرا و
 جص زا نا یاضق ارهنیاط بهار زیزع ناج زا یوف و بار دایقنا و

 رگید زور ات عنام تبراحم زا یناخ رگنچ یاوه ارهرسمز و عزاو

 رپ دننیب نودرگ غاز هبس م رف درتسگب نابات دیشرخ وچ

 ۲. رس زا گنج رییذت و یار ددرتم دنفرس یلاها و ریلد و هرخ لوغم مثح

 نادنب راتسد زا یوق اب مالس زش و یفاق دنداهن رد یاپ و درگ

 یثاو و رهظتسم وا دبعاوم تاقیارب و دندون تردابم ناخ رگنچ تمدخم

 «درادن جا ازهلج ني ۱ (-) ( هابس : ۱ () « لا عیج ی اذک ۱
 ءدرادن ۵ « تسع ۰ بنص + جا« ب ق اذک 0 (دندرک : ء د ب (۵)
 ( دنقرمس : دیازفام ب 0 ( هدوفن :۰ ( دندوفن : .ب (1)



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۹۳

 تشک لصاح لد غارف نآ صالقتما را اروا هک امدعب و دش اراخ هجوتم

 اجنا زا و درک فوطعم نا بناحم ی 1 ءاصقتساب

 ضزعت دندشی ليا هکاپپید زا دیسرب ایکرهب هار رد و دنارب گرزب یرشح

 هرصاحم زکشل ()هیسوبد و ()لپرس نوچ اره و دیناسریف
 نوچ نارسپ و دبسر دنف رم ات درد ین فقوت دوخت :سفب وا و دنانی نا

 ارناخ رگدچ خم و رارتا رشح اب دن دیسر رد دندوب نش غراف رارتا راک زا

 دندیسری كنادنچ رهش طبح رب رگید مثح و دندرک رابتخا یارس كوکب
 (٩هراب و روس هعلاطب دوخ سفنب زور ود كي ناخ رگنچ و دندرکی لوزب

 فاعم تلتاقم و تلباقم زا رو درک فاوط (*)هزاورد و لیصف و

 بقع رب ناتو گر نانیون زا هک (یاتبس و هب و تشاد

 بناج ارااروسب و تون ()قادغ و درک ناور درم رازه یباب ناطلس

 تسظ نایم زا دیشرخ هنابز هلعشم هک م مس زور ات داتسرف ناقلاط و شخو

 درم نادنچ تفر اوزنا خنک رد یهایس و یریف بش ناخد

 ۶ اب کیر ددع رب نآ ددع هک دندوب ثش عبتج.یرشح و لوغم زا 9۰

 ()زیش و ناخ ("رابلا رهش زا هداتسیا رهش طبح رب دوب نوزف ناراب راطق
 هاشداپ ناناخ یضعب و ناخ ("الاب و ناخ

 تاج هدرمه زا و دندافگ ربتب تسد و دنداتسیاب هلباتم رد گزاری

 یزف و ّرک زور نیرد یناطلس ناکرت و نیک ترا را

 نلوفم رکشل زا و دهد شورف كدنا افطنا تقو غارچ ینشور و دندومن ٩

۰ 

 5 بس

 سس 

 : ج « هیسوید : ب )۲(  لترس : "۲ «درادن 3 «لیرس ج «لیرس ) ی

 « هراود :1 () وراب د () « درادن 9و رس + ۱( هسوبد : ۰ « هسود

 ((قادغ : ۸11 یقباس ژ قادع :۱ 0 ؛یاتنس :۰ د جب (۱ یقف اذگ ()
 ( روئسب :۰ « (رویس :۶11« ) « 3۲ ق اذک 0 ( قالع : هد ج « فالع :ب ؛ ب

 ف اذک (0۵ ۰ ؛درادن د «راتلا :۰«الا :ب جا اذک 0 ۰ «روس :جب
 «الاب :ج ۱ ۰) عش : جا مش :ب (جش) رک و رد اس

 « نالاب : ۸۱ ص ۲ ج نیزرب عبط ٌعراوتلا عماج « درادن ج4 >لاپرب



 او اهر کت ی تب ۹

 ۱۱ ؛« دنفرس صالقتسا رکذ

 دیر ای شیلا دام رز شال ناز ی ها دا
 رارف هبذاج و هش تسد زا روس هکسام تشگز اب هکرعم زا نوج ناطلس

 تظفاحم تهج هتفرگ رارف وا دان رد خیز و تریح هتفگ لدب رارف اب

 اردنفرس تلمجنا زا و درک صبصحت راصنا و داّوف رثکا راصما و دالب رب

 ه هک ناتاخ اب فو ناکرت رازه"تسش دومرف صبصخن درم رازه هد و دص)

 درازگ و ریت مخز رگا نت نیّئور رایدنفسا هک دندوب ناطلس نايعا هوجو

 كيزات رازه هاجنب و یتسنادن رگید هلیح ناما و زجت زج یدید ناشیا نانس
 و" دندوب اهرکشل نمارس رب و تقو مار ین كيره هک ینادرنم زا

 لک دید لکیه مان لیب ددع تسیب

 )ناولاب نرهشی » فیفاجت < رپیلع

 و تامدصب و دشاب دنب نیزرف برح ُهعقر رب ارءاش ناگدایپ و نابسا ات
 نوریب نآ رصح كنادنچ دوخ رهش قیالخ هبلغ و دننادگن خر تالوص

 رام رب لیصف دنج و هدرک مامن ماکتقسا ره () یه نیزاب و د وب نایب ۳

 ۱: باب و تینارذگب یرث دح زا ارقدنخ و هتشارفا ایر ات راوید و تینک نآ

 و هعلق و راصح ماکیتسا هزاوا و دسر رارتاب نوج ناخ رگنچ نیناسر

 حالص ارطایحا هقیرط مازتلا دسر هچ زدب ات دوش سل رپش ات دیاب

 ۱٩ ادتبا درا نادب یور نازا دعب (* دننک كاپ ارنا یاوح هک دید نآ رد

 نامزلا عید ٌثيصق نم () : را 6 بر :هج «عور : ب « حر :1 ()

 نیتیبلا لبق و یونزغلا دومحم ناطلّسلا حدم یف یناذمطا

 نادمغ بحاص ایو « ادغب "لاو ایا
 ناکرا تحیم ی « لیف ام مت

 ینعی ()۲ «یبلاعل رمذلا ةمتي یف اهضعب و ینیملا خیرات ف ةروکذم اهضعب ةيصقلاو
 ؛نيا اب :د ج نیا زاب :ب « هه نیا اپ

 دکور



 « ینیوح یاشگناهج خیرات زا لّوا دلج ۹

 فاصم رد هنهرب و دندمآ ار: دوخ عابتا اب نالهاج نآ زاب دندیسر
 دح رد و دندش هک زین کیه و دانگ لّوا رد و دنداتساب

 حابص نانز ریش هک رگید زور دنتشکب زین تبون نیرد قلخ رازه تسیی

 نادند نالوغم دندنار ار نز و درم زا ارقیالخ دنشفاکشب اربش قرف

 منارب یاک و منزب یسد گید واب هک هدایگ نضرح ناهد و هد رگ زا مافتنا

 مرگ تبع ارناشیا دالوا و لاوما و مزاس الب روت بطح ارقیالخ و
 () دوبحم تقفش تسدب ارهنتف تبقاع ینادزی فطل و ابر لضف دوخ

 دیسرب وا نوچ دوعسم زاب اررهش نآ علاط و دینادرگ دومح شمان نوچ
 نیدنچ دنچ یدسفم بیس تفگ و 0 زا ارناشیا

 ۲  س یدص هک اراهزپغ و ییلک نایت هنرکج ار یلخ اره ۰

 دعب درک ناوت تسین هنوگچ ()یلهاج ٌهطساوب هداهن ترامب یور ات تسا
 نااق تمدخت تلاح یا هک داهن رارق نارب جام و تغلابم و حاحا زا

 نایملا نازا دعب و دنناسر مامأب دشاب نامرف هک اقای. دنراد هر

 زواج دوبن نکم ونع ۱ یا یار دا

 خ روکشم و دوبحم داهتجا نارثآ و درک اقبا ناشیا تایح رب و دومرف ۳

 ؛دنقرس صالختسا رکذ

 هعبرا نانج هلج زا قافتاب ایند یاهتشهب نیرتهزن و هعقب ۰ ۵
 و سس ۱۳ ۳

 دنترس ایدلا ةنقف م نج یرت ایل ف لبق نا
 و سا ع م سو ع

 قلا و لظنحا یوتسب له م اب ل ضرآ یزای 2 ۳۰

 تّتب اركاخ و لماش لامش داب فطل اربآ و لیام لادتعاب وا یاوه
 ؛لصاح هداب "شنا تبصاخ بارطا

 : دیازفا یم ۰ ب () (۸۶ صب دیک عوجر «جاولی دومح ظعا بحاص ینعب ()

 ؛درادن ار«شت۱» ٌهلک ۱0) «دنچ



 ۸, ؛ ییآرات جورخ رکذ

 دیدب لاوما و جورف رد وا فّرصن نوچ وا رهاوخ و درک هقرفت صاوخ و

 رودص و ارما و تفرگ للخ دوب نم ٌهطساوب ()وا راک تنگ و دش وسکیب
 نه کار نالوفم و دندش عج ()هینیمرک رد دندوب تناوخرب رارف ۳ 8

 « 200 دنتخاس بیترت بناوج زا دش تیم منا و دندرک حج دندوب دودح نآ

 ۰ نهاریپ اب رازاب نادرم اب دش رازراک هتخاس زین وا و دنداهن رپشب یور و

 اب یارات و دندیثک فص نیبناج زا و تفر زاب رکشل شیپ ؟رازا و "

 حیاش موف نایم رد نوچ و نشوج و حالس یب هداتسیا فص رد ییوبحم
 رکشل نآ دوش كشخ دنابنجم فالخت تسد یو یور رد سکره هک دوب نش

 قرغ یریت تعاج نآ زا یکی دندیزایی رتهتسها ریت و ریششب تسد زین

 رک دز یلوبحم رب زین یریت ضرکیه و دما وا لتفم رب ارقافتا درک

 یداب نا فیعاضن رد | از ناینخ ید هل وا موف هن هن ربخ تلاح نیزا

 کشت ندید ا کی کی. هک دش هتنیگا نانچ كاخ و تساخرب تخم

 قریب ب.هندییک دان تند دف سارا ی نایصخ

 و دندروآ ناشیا تشپ رب یور ییارات رکشل و دنداهن سپ زاب مازپناب

 ۶ و دنداهن ناشیدب یور ربت و لیباب شیوخ یاهید زا قیتاسر یلاها
 دنتف کیم ارنافرصنم و لابع هصاخ دنتفابی هک تعاج نا ۱ یک

 هنثک درم رازه هد برق و دبتفرب ("هینیمزکب ات و دندرکی مرن رس ربتب و
 هدزک تیغ هچااوخ دنتفگ دنتفاین اروا دنتگ زاب ییارات ناعبات نوج دش

 رارفرب ؛ دنشاب وا ماقم ماق ط و دی نا ندارد یآ زدیظ ۲ تا

 ۲۰ تاثیا عباتم شابوا و ماوع و دندش راک رد زین لماج ود نيا یاران

 كي زا دعب دئدرب چارات و تراغب تسد نانعلا قلطم یر و دندوب

 رد نالونم اررابسپ یرففل اب یچروف "نکچ و نر 9و ا هه
 ( هسرک : ۰  ةتمرک :3 ۱ « هنیمرک : جب )5( ( هک : دیازفا ی هد ج ب ()

 ؛رالیا : د ج ()  هسمرک: ۰« هنیمرک:د جبا (۵)  «رازیا : ج «راریا :۱0)

 (یکنج :د « نیکج : ج ,نکج : ب «یکج :۱۰۰ یف اذک 0



 «ینیوج یاذگناهج خیرات زا لّوا دلج ۸۸

 نامناع هلالس 0 سنلا یاهرب رهو تاب یودص روزس تشاد بنلط اررهش

 # لضفو لنع زا كنا تنیس اروا یناهج ردص نامدود هیقب و یناهرب

 رثکا و دزرک موسوم یردصب ارینوبم سش و داد تفالخ تشادن فالخ

 یوق و تشکب اریضعب و تخیرب یور با و تنگ انج ارفراعم و رباکآ

 ینب زا یکی نم رکشا تنگ و داد تلاتسا اردونر و ماوع و دنتخرگب زین

 و دنکیم ناربط وه رد هک یوابس دونج زا خم کی و تسرهاظ مدآ
 ۵ مک رهاظ اش رب زین ارنآ نونکا و دنوری نیمز رد هک ناینج بزح

 نادقتعم صاوخ دیک نهاشم یوعد ناهرب ات دبرگن نیمز و نامنآ
 رد یاج نامب و زبس سابل رد یاج ناالف کكتا تنگی و .دنتسیرگنی

 منيبن تنگی هک سکره و دندومن تففاوم زین ماوع دنرپی دیپس ششوپ ۰
 بیغ زا ارام یلاعت ّنح هک تنگی رگید و دندرکی انیب اروا بوچ خزب
 راورخ ِِ دیسر یاگرزاب زاریش بناج زا نيا یانثا رد دنسرفیم حالس

 رس نا و دنان كلش چه ارموع رنظ و 2 رد نیزا دعب دروآ ریشعت

 اگرزب یاهناخم دندش غراف زامن زا نوچ و دندناوخ وا مانب تنطلس هبطخ

 ()یامرکشل و دندروآ حرط و شرف تالا و اهاگرخو اهجخات داتسرف ۰

 تسد و دنتفر نالّوعتم یاهناخ شابوا و دونر و دنتخاس : یخ لوط اب
 شویرپ ناتب اب ناهگان ناطلس دمارد بش نوچو دندروآ جارات و تراغب
 رد اردادماب و دنارب شوخ شیع و تخاس تولخ شکلد ناراگن و

 كنا ی دروارب لس با نوح

 مارح لَع نانکرع اناک . یتلمغ یتقراق ام اا ۲.

 نارامب تبرش و دندرک تمق هگینشرف و نب نآ با كّربت و نمیت ءار زا

 رکشل رب و درک شخم نارب و نیرب دندرک لصاح هک ارلاوما و دنتخاس

 ملک ۰ ب «تسا ضاب «تامرب» ملک یا 1 « نیدلا رخ : ج«د ف اذک ()

 « نایورهام : ب « نا :۱ (0) «یماگرکشل :۰00)  «درادن ار«نیدلا نامرب»
 ؛ نابوخ : د «زاس : ج



 ۸۷ « یبارات جورخ رکذ

 3 بسا چدن بوس ی چند

 دی س یارس رد دیسر اراخب ات دندیناسرن ضزون روا و دندش
 و دندونی تسغلابم وا زازعا و مازکا رد رودص و رتباکا و ارماادرک

 هلحم نا و دندوب بلا رهش ماوع هچ دنشکب اروا یتصرف رد ات دننس)وخیم

 نوچ و دوبن رذگ لاجم ارهبرگ كنانچ دوب رپ یتیالخ دوب وا هک رازاب و
 او لوخد و دننشگین زاب وا کل یو تشک اد ۳ مدرم ماحدزا ۱

 ۱۰ دیرابی ناشیرب نهد زا با و تفروم مابرب هن نکم جورخ و تنامن جراخم ۱

 زا یصخت تشگیم زاب نادنخ و لدشوخ دیسری نآ زا هشاشر هک :سکرهب

 جم هاگان داد ربخ تعاج نا هشب دنا زا اروا تلالض و تی او ناعبتم هلمج

 لتب لنت كيب دندرکن یتافتلا واب تسیک وا هک دنتسنادن هناگیب ماوقا و
 را

 ات دنجخاتی وا بلطب بناوج زا ناروس .دیتفاین دنتشاد_بلط ارلهاچ
 ۰ لاح یک رج وا 9

 وب نم ی

 ۲۰ تنگ و دروا مدرب یور و تساخرب یاش زان دندش حمج ورب و دنداهن
 درک دیابی كاب نانید یب زا ارایند تسیچ راظتنا و فوت قح نادرم یا

 یور هدرک ذعم نوچ و اصعاب زاس و حالس زا تسرسبم ما ۱ ار سکره
 هیدآ زور ناو دنداهن ودب یور دندوب هر و

 فرات روز رد كلم ")مبار ی رس رد رهشب دوب

 تسش یایاد نیکتت تا ی او تی تن ای سا تین اتو ی سم نی نیت شم نا

 «جیار :۰ «عار:۱6) (۸۳ صب دیک عوجر «اسمتب : ب یاشممب :۱«د«ج قف اذک ()



 «ینیوج یادگناهج ۳ زا لّوا دلج ۸

 تین دنا کور ما دوب .قعزم و وب کور
 ناشیا رثکا دن |هتفای یتحح رث نهلگود کان هرمز نآ رد زین ارقافتا

 اراخ رد و لس بلقی نا ینآ نم ماعو ٌصاخ زا دندروآ وب کور

 گس هلضتب ام روضح رد دنتنک ناشیا هک مدینش لوق لوبقم ربتعم دنچ زا ه

 و تومور و

 سب و تسا هدوب مرم نرب یسیع هزجم نیا ۹۸ و دندوب انبیان ن ناگدتب

 دوخ منچ تلاح تام او رو هیکالا یربت لاعت ها لاق

 و لضنب دوب یدنشناد اراخ رد و « موش لوغشم مثچ یاوادب منک نهاشم
 ۱ ۳ و ی ار 4

 زا یو ۳ ک رد هک ۳4 نی و

 دش دهاوخ رهاظ دیک سلختس رو هک یتلود بحاص اراخم () بارات
 زا لهاج ت تسادیپ ی و 5 نا و هداد ناشن ارنخ نیا تامالع و

 قفاوم نامجنم کح اب هزاوآ نیا و 2 روم را همدلمد شیدب رود لح 7

 هسور قاتسور و رهش تمام و دشيم تدایز تیعج زورب زور و داتفا
 دندوب رضاح هک ناقاقساب و ارما دما دیدپ بوشا و هنتف راثا و دنداهن ودب

 دنداتسرف دن یلوسر نیا مالعاب و دندزک ترواشم شیوشن هریان نیکسنرد

 و دنتفر باراتب بّرفن و كّربت لیبس رب ناشیا و ")جاولی بحاص كيدزن
 رارق و دوش هتسارا وا مدقب زین رهش ات دندزک اراخب تکرح ساعتلا وزا ۰

 نوچ دننک ناراب ريت اروا ةصفافم دسر (؟نادیزو لپرسب نوچ هک هداهن

 ؟)لپرس كيدزن نوچ دیدی رفت رنا تعامج نآ لاوحا رد دندش ناور

 لبرسب :۱ ؛د ی اذک () ؛ جاولب :۰ «حاولپ :۱0) (تارات : ۰ ()

 « نادیرو لپ رسرب :۰ ( نادیدو لس :ج « نادرو لبرسب نو نایت
 نیس رييس



 ۸۰ ؛یبارات جورخ رکذ

 رازه زور ره نیزا كيره رد هک هیدوعسم هسردم رگید و تسدومرف انب
 و رصع یامع ریراحن زا ناسزدم و دنراد لاغتشا تدافنساب بلاط

 اراراخ نادیم هزیکاپ ناکرا دللب یاهب ود نی ی و

 لوصح ابو ارمالسا تسا یتوارطو (یتیز كلب مان تسا یتبتر و یتنیز

 ه یلاعت تح لصاح ناشیا لاقثا و نّوم فیفخن و را اه غارف یناعم نيا
 ()یننح نید و مالسا قنور و لداع هاشداپ تاذ یاقبب ارلاع ) صارع

 ؛دانادرگ هتسارا

 ؛ بارات جورخ رکد
 ناطرس جرب رد دوب نیسحن نارف ةيامتس و نیللث و تس هنس روهش رد

 ۱۰ « دنک جورخ یع دتبم نسب و درک ۸ ۳ ۱ نام

 وا مان دوب یدرم دنیوگ ")بارات ارنا هک تسا یپید اراخم ینسرف هس رب

 مدعا لهجت و فقاخ رذ نماشا خرد تلناچ لابزغ اس دوی
 درک یراد یرپ یوعد و داهن زاغآ یتدابع و دهز قرز و سولاسب لثلا
 25« رد و « دنهدی ربخ اروا () تایبیغ نو دو نخ وا اب ناینج ینعب

 ۱: یراد یرپ یوعد هنیتروع رتشیب ناسک رایسب ناتسکرت و رهثلا ءارو ام دالب

 ارناوخ یرپ و دننک تفایض دوش رامب ای دشاب یجنر هک ارسکره و دنک

 ماوع و لاهج اروویش نآ و تافارخ نآ لاثما و دننک اهصقر و دنناوخم
 ۱۸ ینخس و اب ناراد یرپ تانایذه زا عون رهب وا رهاوخ نوچ «دنک مازتلا

 یولوت شمراهچ رسپ دوخ تایح رد اروا ناخ زیگنچ و تسا تیارک ماوفا هاشداپ ناخ

 یالبیوقو ناأق وکنم وا ربتعم رسپ راهچ ردام و یولوت نیتاوخ نیرتبوبحم یو ؛ داد
 هشولب عبطو ۱۳۷ ص ۱ ج نیزرب عبط غراولا عماج) دوب اکوب قیراو ناخ وکالوه و نآاف
 ((۱۹۹-۲۰۵ ص

 ؛ ضارعا : پ (ریخارغ :10) «یبتر ۱ قمر یی : د «یتسر : ج ب()
 یف) یتاران ۰ (8) « یفیح بعذم 3ج یفینتح بهذم :«ب() 4 ضارغا: ج
 تام ) « تارات : ۰ (0) « (عضاولا عیج



 ( ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳

 یور دنا اراخت و دما اراخب داد نامرف اراخ تبحان یگنحت و تراماب
 دیلاقم نآاف نامزلا رخا ماح ناهج هاشداپ کح زا نوچ ات داهن ترامب

 - ایاوز رد هک ناقّفتم و ذاذش داهن 7 جاولی بحاص ماتها تک رد تموکح

 مد تراطوا اب ارناشیا تفار و لدع سبطانغب دندوب ننام ایابخ و

 دنداهن اجنادب یور راطقا "و یصاقا و راصما و نادلب زا و درک بذج «

 تفرب ذپ یلعا زف كلب داهن الابب یور وا تیانع نسحم تراع راک و

 روهش رد هاگان تنگ مع و صاخ بج و مارک و رابک رفتسم نآ صرع و
 ۳ ال رد یدنپ لار رخ 7بار زا ةيامتس و نیل و ّتس هنس

 هک درک ادا یا راکات دندما مج ورب ماوع و ۶ و مقر

 73 تلین هد نوچ ۸ یحاط دیدگی را لاهاتسام ات دندیناسر ۰
 عفد ن ناشیزا ناهگان یالب و ا ءاتعا و تننش هطساوب و دش دب یاضق

 و دما راک یور اب با و تفریذپ قوارط و یقنور نآ ُهصرع زاب و درک

 رس تقنش و تمحرم نآ ببس هک دوجولا بجاو ۳ 4
 هادی ابزد نآ رد و دوبحم تقفش تسدب تسدوج و لدع طاسب رس 

 ی و ی السا دالب زا نونکا و تسا تنبات باتفا نوچ ۰

 و یطان و تساص ترثک و قیالخ ماحدزا زا دتفا ین نآ تازاوم
 بره و مع ینور و املع

 ۲۷ یعی وق زنم هک یناخ * هسر دم یی دش رومم هعقر نیرد جرات نبرد هک داینب ۸

 زا : د «باپرا : ج 0 « درادن ارواو ب ) (جاولب : * حاولی 1 ()
 رد : : جب (د ی اذک ٩( « جاولب : "ه «حاولپ ۶ 1( « تارات : ۰ «بایرا

 و حلب 9 اذءا بحاص و یادر د نآ رف * . سرا ۵ ن

 فدک و و اش ی قم یا اب

 4 نیوفرس ی راک ات رها ارو

 فالتخاب هک یکی یار تا ۰۴ ۰ یتوارس : 2: عیگوفرس + جا يموقرس : ب

 كنوا ردارب وبیکاچ رتخد دنسیون زین یتتقوقرویسو یتیقوقرسو یتقوقرسو یفوقرس عضاوم



 ۸ ؛اراخم صالختسا رکذ

 نابعا هک ()نایعا و داّوف و ناناخ و دندزرد شنا هعلق رد و دنتفرگز اب

 رکتسد دنداهنی كلف رس رب یاپ ترغ زا و دندوب ناطلس دارفا و نامز
 ( دندش قرغ انف یایرد رد و دنتفگ تلذم

 رکاب نیس بل .یزولاب شب دل
 ۰ رد نم رنگی 9 . ینصاع رعر بل و

 0 هو هرات. نا ابا ته
 رازه یس زا تدایز و دننشاذگن هنز هنایزات یالابب هنیدرم زا نایلقنف زا و
 نانز و رابک دالوا و دالوا ر اغص و دندوب یوم یا نا نو

 تا ءافط زا هعلق و رهش نوچ و ۳ موق نآ دازا ورس نوچ

 ۱۰ و نز و درم زا اررهش یلاها تمام تشگ كاخ لبصف و اهراوید و دش

 ارلوهکو نان)وج دیشخب ناجمارناشیا دندنار هاگزاف یار نمح و جق
 هجوتم اجنا زا و دندرک دزمات هیسوبد و دنفرمم رشحم دنتشاد نآ تیلها هک

 و فیتک یافتن زا او شعنلا تانب ینارخ ببس اراخ بابرا و دش دنقرس

 اور از کیو همش امن هرمز
 اه و فندمآ تنگ دندننرپ وزا اراط لاح ما ناسا ر قوب هنگ هقاج

 240 ریرفت نیا هک ناکریز تعامج دنتفر و دندرب و دنتشک و دنتخوس و دندنک

 هچره و دوب دناوتن نخ نیزآ رتزجوم یسراپ رد هکدندزک قافتا دندینش
 ۳ هلک هسود نیا نآ ()هبانذ و هصالخ ییقگ ی وزج نیرد

 ۱: ارقاقساب ")اشوت دش صلختم دنقرمس نوچ ات « تسدرک ریرفت صخت نیا
۱ 

 یدیشرلا دمحم نب دمحا لضنلا یا یضاقلل تاییا نم () .ارنایعا :۰ ج ب۱ ()

 يا 2 لیذ یه و ةمتلا ةبت ف یا اهدرو ۱ دیشّرلا نوره دالوا نم یرکوللا

 «هرب لب هاتشلا و ةدامَسلا من هدوقب و: الا تیبا دعبو ءرهذلا ةميتب لع هسفن

 اید :۱ «تسا یایق مصعت )۰. (هنمطم 2000 سیراپ یّلم هناختاتک هفعن)
 رییس سن...

 : با « د ف اذک () « هلک نيا یاجم تسا یضایب ۰ « هوا : ج « هپابذ ۳

 «تسا رکذم «اشت» صخ نیمه مان ۸۰950 رد -- ءاسوب : « «اشون : ج «اشو



 ؛ینیوج یادگناهج خیران زا لّوا دلج ۸۳

 هک دیسرپ نا زا دعب دیپوگب تسا نیمز فوج رد یا تسین تجاح نآ

 اب قاقساب مساب دنتنگب اردوخ نافلعتم سکره دنتسیک اش نادمتعم و انما

  یضرعت ارناشیا نرایرکشل زا یسک ات درک نییعن ()یزی و لوغم سکره
 تبلاطم و دنتخاسین ینعت ناشیدب لالذا و یتمرح یب یور زا و دناسرن

 ام فیلکت و هلئم یتدایزب دندادم ما و تفر موق نآ نادمتعم زا لام ۰
 تعامج نالکوم ظعا رین عولط تفقو زور ره و دندرکیب نخاّوم قاطیال

 نایرکشل ات دوب هدومرف ناخ زگنچ «یدندروا رلع ناخ هاگردب ارناگرزب

 نایرهش تسدب راک نا نوچ دننارب راصح و رهش نوردنا زا ارناطلس

 لات و هبراحم زا دوب نکم میا ناج سرت زا تعاج نآ و دوب رّذعتم
 نروچ و دنتخادنا تالخم رد شنا ات دومرف دندروای یاجم نوخیش و ۰

 دش هتخوس زور دنچب رهش زا رتشیب دوب بوچ زا تمامت رهش یاهناخ یانب
 و دوسب هتخپ تشخ زا نآ تراع هک اهیارس زا یضعب و عماج دجیم کم
 زا دیسنتب گنج هروتت نییناج زا و دندنار راصح گنج اراراخ نامدرم
 دش نارب ربت و گنس و دنداد خ اراهناک و دندرک تسار اهقینجم نوربب

 زا هک هتفات یروتت دننام ناور طفن تاروراف و اهدارع نوردنا زا و ۰

 رد اهررش رونت فوج زا و دنتسرفی ددم تشرد یاهبه ()اهوکب نوریب

 ال نایراصح و دندرک تحواکم تلمج نیرب اهزور دوشی رهاظ اوه

 رسن ناربش زا یوگ یدرب هک ناخ () كوک صیصقت و دندرو اف نوریب
 زکشل اهت و تخادنای سک دنچ ٌهلمح ره رد و درکی اهتزرابم دوب هدوبر

 رایتخا تسد زا یاپ و دیسر رارطضاب راک تبفاع ات دناری زاب اررایسب ۰

 ۳ و ی قیر رز یا ایدز تا نا و تشاگی
 لبصف هتشارفا یراخم و یرشح نادرب و دش هتشابنا تادامح و تان ویحم

 « درادن ارهلک نیا د ب « کرت:۰ج « یزپ : دیدج یطخ دمب  کرب :۱ )

 باوص تسا لمتحم و «درادن ارهلک نیا ۰ «اهویکب : د « ابهوک : ب «ج۱ ق انک ()

 «روک :ج()  .اهرنح و اهیدرکب ینعی دشاب «اهوگی»



 ۸۱ ؛اراخم صالفتسا رکذ

 هلیوط رب رصع نادهتج و الع و تاداس و خیاشم و هبئا و نیئکرب
 مازتلا | ارموف ك ح لاغتما و هدون مایف ناروتس تلف اه نارالاس رخا

 6 اب ی تیر رب ناخ گچ تعابس ود كي زا دعب هدرک

 : ۳ لب, اما ۳ نیرد کمان مه بک در

 زا درب 5 نیدلا اماب یور هیلا راشم عرو و دهز رد و

 ؛تسنلاح هچ انالوم تنگ و دروا اهدقرم ها بیط دوب مع یالع لضافا
 شوماخ تنگ هداز ماما انالوم :باوخم ای )برای تسیرادیپب () غیب هک نیا
 ۱ تین نتنگ نخ ناماس دزوی هک تسا دنزادخ یزاین ی ددای.نئاب

 و دما رب ربنب و تفر دیع یالصب دما نوریب رهش زا ناخ رگنچ نوچ
 دنمادک نارگن)وت تلج نیزا هک دومرف دندوب هدرک رضاح اررهش هماع

 دون نابیرغ یاب و کربت اوت ۷ دندرک نییعن ارسک دایشه و تسیود
 دعب نخ هبطخ دندروا وا .كيدزنب دندوب اجنا راطفا زا هک راجت زا سک
 ۱۰ زاغا نآ رد مر حرشم كنانچ ناطلس ردغ و فالخ ریرفت "

 یاههاگ یریا و دیاهدرک گگرزب یاههاگ امش هک دینادب موفق یا هک داهن

 5. موگی لیلد هچب نخ نيا هک دیسرپب نم زا دناهدرک اش ي ناگرزب دگرزب
 یادخ 0) قدرکن کگرزب یابهاگ امش گام ۱ ادخ باذع نم یا نی

 قاحما دش غراف طف نیزا نوچ و ۳ امشب رس ار باذع نم نوج

 ۲. ریرفت تسا نیمز یور رب هک یئاهام نونکا هک دوب تچصل نیدب هبطخ

 (منیبیم : ۳ «یدیزلا 4 اب یا و
 عبشم كنانچ : "1 «عبشم تندرو د 8 : ب۱ ؛درادن ار«برای» هلک ۱ ()

 «قدرک» تأیم لاعتسا و « تسا یی مت ننم «يدکن ز 10 ( تسیرک

 عوجر 4 تسا هدوب عیاش یخ ناسارخ رد صوصخ رصع ْن رد یضام هیطرش یارب

 ین ۱ گ تاک رم ناکپ راطع مي *ایلو لا ةرکذت رب ریقح * اند فر

 (یدرکن : "و «دیا هدرکن :ج 0 هدرکن



 ؛ینیوج یاتگناهج خیرات زا لّوا دلج را

 جوف نود اصحا و رصح زا و دوب نوزف لم و روم 3 لا اهرکشل و

 درکی لوزن رهش درگ رب و دندیسر ی جوم رد یایرد نوچ كي ره جوف

 ۱ هک ناخ () هوک ناشیا مدقم دوب درم رازه تسیب )٩ یفوریب رکشل زا و

 و یوارلا یع ةدهملا و هتسویپ ناطلسب و هخخیرگ وزا دوب یلوفم ددتنگم

 (٩غوس و ("روب دیمخ نوچ رگید یارما و هتفرگ الاب وا راک بیس ۰ 0
 نوریب راصح زا موق رثکا اب دیشرخ بورغ تفو ناخ (٩یلنک و ناخ ناق

 دنداتفا ورب رکشل هیالط و ناظفاح دندیسر نوجج راککب نوچ دنادمآ

 «دنتشاذگن زثا ناغیزا و

 زحا و فو صلاح لع « یترلا نم زازفلا یی نکب 1 اقا

 هزاورد نوخ زا رپ دون یتشط دیشرخ سکع زا ارج هک اررگید ۰ ی

 اراخ رهش فراعم و هبئا و دنتسبرب تحواکم و ()رافن رد و دندانگب
 نوردنا رد رهش و راصح ٌهعلاطب ناخ ُرگنچ و دنتفر ناخ رگنچ كيدزنب

 لوت وا رسپ و داتسیاب هروصنم شیپ 3 و دنار عماج دجم رد و دما
 تسناطلس یارس هک دیسرپ ناخ رگنچ ۱ دلش هدایپ

 ربنم هیاپ هس ود رب و ۳ بسا زا زین وا تسنادزی هناخ دتنگ ۰

 هک اهرابنا دنکرپ کش ارنابسا تسا یلاخ فلع زا ارحم هک دومرف و دمارب

 نحگ نایب فحاصم قیدانص و دا هلغ و دندرک هدانگ دوب شرق

 ارابقودنص و تخادنای یا و تسد رد ارفحاصم و دنده ریییم

 هج بک تای و هدو یاب دی تاساک و تخاسف نایسا ك

 اهزاوا شی شیوخ یانغ لوصا رب نالوغم و دندرکی صقر و عایس ات هدروآ ۲

 بسا بجا نارب ردارپ ) «رکرک : ۰ «روک :ج 2 ۰ یوردنا : ب 0)

 ۱ اه يا سیا هتشون روب نیر کیم هک ۱ هفحف 40 قروب دیک عوجر

 عماج غوس : ۱ ۵) (روب دیح : ۸۲ ص۲ ج ٌخیراوتلا عماج «رون دیه : هد

 (ینک : اضبا خراوتلا عماج «لک :10)  ینویس:۸۲ ص ۲ ج خراوثلا
 4 سس بصری

 (تسادخ )۳0 «راقن : « د ج



 ۷۹ ارام صالختسا رکذ

 رب و درک تعانف زن كدناب و داد اضر نادب زین رداپب رياط دننک مدقن

 زا دعب و دنداتسرف یلوسر دوب رارف هک تلبجنا رب و دش ناور دوخ هار

 كيدزنب همدقم رد ()یاتبس هک دش نامرف لزن لوبقب لسر صاصتخا
 مدت نامرف لاختما دیسرب () یاتبس نوچ دیک ملسن یدب رهش دسر یا

 ه صالخم رون یلاها هک دنداد وارف و درک ملست ودب رون 4 هبضق ی .دندوا

 و مانغا زا دشاب تعارز و تراع ٌماصم و یاب لب .عاد زییج

 رک ان فیت راک نانچیه اراهناخ و دنیآ ار و دنیان تعانق ()روقب

 و تشادرب تفای منا و دما رد کفل دندرک تراشا مازتلا ات

 و تخاسن یقلعت نانیزا یک مچ و دنتفاتن رس دوب هتفر هک یرارق زا

 ۱۰ هجاوخ لیا رون ریما رسپ تبحاصم رد و دندرک نیزگ اردرم (*) تسش

 نوچ و دنداتسرف ۴) شوید بناجم دوب فراعتم کلنانج ددم لیبس رب

 لزن و ()وغرت روخ رد و دندومن مایف لابفتسا تمدخم دیسرب ناخ رگنچ
 دینادرک صوصخم هناماشداپ تنطاعب ارتعاج نآ ناخ رگنچ دندرب شیپ

 رازهکی دنتفگ تسدنچ رون رد ناطلس یرارف لام هک دیسرپ ناشپ زا و

 ۱۰ رگید ضرعن و نوربب و دنهدب دقن زادقم ی نیا هک دومرف رانید دصناب و

 ارقاب و دمآ لصاح تاروع یاهراوشوگ زا هن كي هلمج نیزا اب

 سا یاب زا رون یلاها و دندیناسر اداب و دندش نماض یدنیکب زا دعب

 اجنا زا و تفرک یون و رون رون هراب رگید دنتفای صالخ راتت یدنب و

 هعلق هزاوردب ةيامتس و ۲ ةرشع 60 عبس هنس مر لیاوا رد و دش اراخم هجوتم

 ۶237 «دومرف لوزن

 راصح شیپ تشد رب دندیشک « رایرهش هدرپارس سپ فاز و
 ۱ ته

 « یأتتنس : "د « یاتنس: ه ج ب ) « یاتس : "1 « یاتتنس + اد یاس « ج بن ۰

 1 )0) 1۳ 7 , جا ق اذک ۵ « دوش : 73 «روخب: 5 ن] ٍیابم: 11

 نیا د هوغرب ؛ب «وغزتاب : "چ (وغرت اب: :۱ ()  *شوپد؛ نود :ج نود
 یک ریاسو ۸۱ ص ۲ ج نیزرب عبط خراوتلا عماج و ج ف اذک 0 درادن ارهلک
 « نیرشعو : :د () 71۱٩( :(یهدنه مافر اب) ه ( عست ز ی



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷۸

 نوریب دوبن رم هک یار رب ارزکشل تشاد مان یفوقو اهار و قرط رب هک
 عسن هنس روپهش رد و نیک یناخ هار زاب تقو 3 زا ارهار ۳ درب

 را تججاضم رد نااق زکیف ترضحم هجوت تقو 2 رایج و نیعبرا و

 رانکب نوچ تفریم رداهب ریاط همدم رد و «دوب هار نآ رب رذگ نوغرا ۰

 چپ

 هم ر ر ر در رز ایدز رز کینخادنا ای رد شا رد )هد انگ اهغابب كن لیسر روت ۰

 )روس نابدید و دنتفری هتسهآ هتسها و دنفرگزاب نابسا شیپ و دنتخاس

 دندیسر رون راصح ردب هویش نیرب ات دنا نایناوراک تعاج نیا كنا رب
 هک تسا همای ءاقرز تیاکح «دش هریخ اهبشچ و هریت ناشیرب زور

 ۱ وا را تین و تک

 دضتش اریاغبا عنم و عفد و یدیدب ارناشیا رکشل لزنم دنچ زا یتسویپ ۱

 تلیح چه و یدوبن تسدب ترسح زج وزا ارناصخ و یدش ( هدرکش و
 یتخرد یر)وس ره و دندیربب اهخاش اب اهتخرد ات دومرف دندرکن هک دنامن

 یور تکرح رد شیب هبش منبف یزیچ بجت دیوگ ی اقزز و دنتفرگ شیپ

 هن رگ تخرد ۷۸ و هتفریذپ للخ کم رظن تّدح دنتنگ وا موف دنراد اب

 تاصخ رکثل جدید يادرک یخ طایخا و تتبقارم زا دور ۰
 بابرا هلمجلا ین ؛دنتشکب و دندرک رگتسد اراقرز دندرک هبلغ و دن دیسرب

 رک مع هاشداپ لوصو العاب داتسرف گوتنز رداهب زیاط و دنتسبرب رد رون

 ببس و دوب فلتخ رون فاها یاوها و دانع كرت و دایقنا رب بیغرت و

 قیدصت شیوخ سفب ارناخ رگنچ یاشگناهج هاشداپ لوصو كنا
 یضعب دندوب ددرتم و دندونی طایتحا زین ناطلس بناج وا و دندرکین ۲۰

 نا تند را دم ات بهار و دز یوق و بخار لیا و یعیعرب

 قنر تبحاصم دوش زب دننک یلزن پیتر رون لاها هک دنداد رارف نا رب

 تعباتم و یدنب نامتسا و تعواطم رابظا و دنتسرف تقو هاشداپ ترضح ۲

 (د ب۱ ق اذک 0 ه«رون :«"ج 6) . «دراد د رد طقف ارهلک نیا ()

 ( نیچس ۰ « دج ج



 ۷۷ ؛اراخ صالقسا رکذ

 رازراک نادرم رازه نیدنچ اب دوخ سفنب تسا هما هک تسناخ رگنچ
 نگلب رف () دنریگ یاپ فالخ رب ارایش هنوگ مه رگا تتسا نیسر اجفبا

 و تسعصها زکا و دوش نوهج نوخ زا ار و نوماه راصح تعان

 وا رما عاوطم و داننم و دیپان افصا تیور ی شوه شرگب ارتظعوم

 » ماوعو صاوخ زا ماوقا نوچ دناب ناما نصح رد ام لام و سفن دیوش
 عانتما وا دنپ لوبق زا دندرک عاتسا تشاد قدص تمس هک اروا تابلک

 و تشاد ناوتن زاب وا رم نتشابناب ارلیس هک دنتخانشب نیقی و دندوفن

 صرد حالص دربذپ مارا و رارقتسا مادقا ندراشفب یضارا و لابج لزازت
 هک دنتفرگ یفاثیم وزا ارنانیطا و طایتحا عن لوبق رد حالف و دندید
 ۱۰ هاگ دسر لللخ ارسک كي نامرف دایقنا و لابقتسا زا دعب ارنا یلاها کا

 دندیشک زاب یاپ اطخ هشيدنا زا و دنتفای ینیکسن یلاها دشاب وا ندرکب نآ

 اب اریمج "قونرز نامذقتم و رباکا و دنداهن تحلصم باوصب یور و
 نایاوشیپ لاح زا دندیسر هاشداپ لویخ ففوب نوچ دنداتسرفب رتشیپ اهزن

 رب و دومرف بضغ ناشیا دعاقت و فلخت رب و دیسرپ قونرز فراعم و
 ۱۰ یاضعا رب هلولو یاشداپ تبیه طرف زا داتسرف یجبا موق نآ راضعقسا

 ناور ترضح یدنبب یاح و دش رهاظ ءوک یازجا رد هلزلز هننام هورگ
 تمحرم و تقنش ناشیا تح رد ناخ ْرگنچ دندما رضاح نوچ و دندش
 دندیئاسر نامرف و دنداهن ناج رب لد ات درک نیا ناجم ارناشیا و دومرف
 عنقم و راتسد و ءالک بحاص زا دوب ()قونرز رد هکره ناک نم نیک ات
 ۲۰ یاصحا زا دعب و دندرک ار ارراصح و دتیاما نا رفا را و رک

 تعجارم تزاجا ارنارگید و دندرک نییعن اراخم رشحم ارنابش و نایتف مجاج
 ییلد عضاوم نآ کارت زا و دنداهن مان (0غیلاب غلتق ارهید و داد هناخ اب

 هنوگ مه رگا :(نتم هلچ یاج) د «دنرک : ج «درک رب یاب :پ «دنریک هاب :1)

 «قوبرز : 3 ج () ؛ددرگ رهاظ یفالخ مش زا هنوکمه کا :۰ * دییک فالخ

 علل غیاب علت غاب لچ قیام علم هل لند 6



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷1

 راگزور نآ عج ره ما زیرا جیم شرف ره رد ز زاب مدق زا و هتساریپ
 و دشاب ملع ججج ناغم تغلب هک تسراخم زا اراخم قاقتشا ی تسا هدوب
 هک ناشیا دباعم هک تسکیدزن یاتخ و روغیا ناتسرپ تب تغلب ظفل نیا

 «تس | هدوب )کج رهش مان عضو تفو رد و دنبوگ راخ تس | ناتب عضوم
 دیسر ناطلس كلامج مش غراف رکاسع زیهجن و بیترت زا نوچ ناخ رگنچ «

 سفنب وا و داتسرف یعضوم رهب رایسب یاهزکشل اب ار نانیون و رتگرزب نارسپ نارسپ

 وا تمدخ رد. ۲) لیت رتکرزب ناربه زا و دش ارام .دضاق ادتباب شیوخ

 هساک اربرح ساک كاپان هن و دنناد كاپ هن هک ()كابان كارتا زا رکشل و

 کر )8 رترز هایازب و دنزا مادم هلایپ ارماسح هلاون دنناد برچ

 ةصفاغم دینادرگ عنترم فرش قفا زا ملع هرایس ءاش هک یدادماب دومرف ۰

 نوچ لفاغ لایل و مایا لاعتفا هیضق زا هبصق نآ یلاها و دیسر نا زاکب

 نوگبش لوبخ درک زا اراوه و نوحتس ناراوسب دندید ارفانکآ و فارطا

 دندرک راصحم كس یلعتسم فوخ و سرن و تنگ یوتسم لوه و عزف

 و رایسب رکشل زا ی تسا یجوف گم هک دنتشاد نآ ناک و دنتسبرب اهرد و

 دنور البب دوخ یاپ و دننک یتعنام ات دنتسوخ راخز یایرد زا یجوم ۰

 دندزن مد فالخ رب و دندومن مدق تابث ات درک یرّکتسد ینابر فطل دوخ

 تلاسرب ارپجاح دنمشناد ناهج هاثداپ رتسم تداع رب نآ یانثا رد و
 بانتجا زا ناشیا تیصن و بکاوم لوصو مالعاب داتسرف ناشیا كيدزن

 دنتشاد ْناطیشلا مهیع دوس کح هک هلبجنا زا یوق بعار لیس رذگ زا

 مک الف هک درو رب زاوآ دنناسر شورکم و یفزرعت اروا ات دنتسوخ ۰

 تاخ رگنچ ذفان عح زا ٩ارنادزی تاضرم ءاغتبا ناماسم نبا نابلسم
 .هثک نوریب نوخ ()زاغط و تک اله باقرغ زا ارایش ۲ ماتمآ تلاسرب

 « یشوت : د () «تلن : ب « تلصم : ج « هکحک : ۰  کصع : د ( ثکصع : ۱ ()

 (قوبرز >«قورر :ج «قورز ۱ ۰ (گاب ی نی ۰ «تساطخ نآ و

 «رامط : ج هراعط : ب (۲ 21:۱ 00



 ِ نا

۱ 

 ۷ «لامحا لیبس رب رهللا ءارو ام صالختسا رکذ

 دنفرس و اراخم ()نوچ و دوب هدرک تبثم ردق مق اضف نیرج رد كنانچ

 تغلابم مع لتق رد و درک هنسب تبون كيب ترا و ششک زا تفرگب
 نوع یوم انا یا و عباتم و دالب نآ ) تافاضم منا و دوفن طا_فاب

 ار زا ضرفت تسک دنادما شی لیاب رثکا

 ه روهش هک تفو تباغ كنانچ ان دندومن نآ تراع رب لابقا و ایاقب نیکسن

 رارف اب یضعب عاقب ن ا قنور و ثراع تسا ةيامتسی نیسمخ و نان هنس
 نآ هضراع هک قارع و ناسارخ فالخ نث کلیدزن یضعب و هتفر لصا

 ششک تبون دنچ اریپ.د ره و یرهش ره تسا همزال بت و هقبطم ی
 دل وت رگا زیر ان زونه و تشادرب شیوشت نآ الاس و دندرک تراغ و
 ۱: 0 رابخا نآ و دیسر دهاوخن تسا هدوب ما رشعب مدرم هبلغ دشاب لسات و
 اهغاویا رد اگزوز هک تخانش ن)وت نمد و لالطا ر 1 زا

 "نکرد کللام نآ مامز هک دوب نآ ماست ماعها و «تسا هتشاکت ۳
 دنداهن كي دوعسم ریما وا قدص فلخ و رظعا بتحاص تنیاک

 سقم راطمل مي نآ و دندرک نزآ دسانم حالصا ب :اص یارب ات

 ۱۰ دیاوز و لاقثا و كيرج و رشح ) نتوم و دندز نایعدم یور رب ره لا
 تراع و توارط راثا یوعد نیا تحص و درک عفترم اجنا زا تاضر]وع
 تسرهاظ نا ۱ تایفص نرم: لتناات و لدع نآ راونا قرشم هک تس ۱

 ۳۸ رهاب نآ ناکس و ناطق لاوحا رب و

 ۱6و سصالختسا رکذ
 ةنیدم تسیاثب یحاون نآ نایم رد و تسا مالسا هبق فرش دالب زا 1

 اعم فر یار سنا سا رون ضایپ نآ داوس مالسلا

 18۵ .:(نیارایخا تب راج يا ۰-۱0۰ راس 1 رد ار نیا

 «(«نّوم و» یاعع) نوج :ج ۱0 « درادن ۳ ۰ د « حاولب



 ؛ ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷
 تسدش  هتخادنا تم و ره هک اهر تمام باوج

 درک هاتوک هشیدنا لر و. كيت ز ۰ ۳9 یی ننب تیاز و دیع#

 درک لاقتنا رارقلا رادب رادیاپان نادکاخ نیزا دما لتتم رب خز نوچ و
 تر وای ما هاو نصالخ توملا نیم تفحو زا و

 تسرد ون زا ۵ ون زا ۵ هسنکش ۰ تسن رادرک ز اتنکش اناهج  ء

 ؛لامجا لیبس رب رهثلا ءارو ام صالختسا رکذ

 نوچ اما ث ثسا عابر و یحاون و عقب و دالب رب لمس را ءارو ام
 تم بانک رد و تسدنقرهس و اراخب نکامآ ما بز و یاس نا هحالخ
 هلع ها یلص ها لوسر لاق - تسا یورم ناهلا نب ةفيذح دانساب ن ادلبلا

 دو اراخب یبسی نوح هل لاقی رهن فلخ ناسارخم ةنيم 2 لس و ۰
 رهاشلاک ش هال لت [اهیف] الا اهل ووضتم هم ةکیالملاب : ۱ ةفوفح ةيحر اب

 مو مر رم سم

 ترم نع اهغ ثنتربس اهل لب ی اَح و ۲" فیس هل لییس
 . و9 ص

 اهاتوم یو ما ضابر ةةضور و ءایبنالا روبف نم نوق ۹ نویع

 ه اینم شم نوت اهل لقب ۳ بت انلح نم و هاتهشلا مهمان مز

 شم وه رم

 هد و هتیب لهآ رم نیعبس 3 اما دیوش تل نوع ۰
 1 داتفا دنیا تیابثا ود ره نی ۱ میاقو حرش تیصوصخم ۶990

  و

 مر لب رک زا

 دنا هتنگ و ضعب نم نَوها

 زب دی زا دقاب ی اس هرم هب اش اره زن لاج رپ
 ۹ 0 نا 04 ۰ ۰ ۰ چ

 جوم رد راتترکشل زا الب رایت و دیسر دالب نادب شیوخ سننب ناخ رگنچ ۰
 هنارن نوجچ نوخ زا و دوب هدادن فشن ارهنیس ماقتنا زا زونه و دوب

 رهاخلا وه و «ةفوفلم» را لیذ ق نادلبلا مجت 2 و ( ملا ی اذک (۱)

 ةّبْربن ب۱(  «رهاظلا وه و «هّلا لیس ی 0 نادلبلا معم یف و 0



 ۷۳ «كلم رومث لاوحا و دنجخ و تکانف صالخسا رکذ

 هناتسرهش هار رب دش ناور ناطلس بفعرب دیدن تماقا حالص مزراوخ رد

 اهتیانک زین وا دوب یوپاکت رد ناطلس هک یدنب و تسویپ وا تمدخم

 یدنیکا زا سپ تفر ماش بناج هفّوصتم یز و سابل رد قدم دعب و دو
 9: ترطو ّبح تفریذپ یایتلا راگزور یاهتحارج و تفرگ یارا اهنتف هک
 ه دیسر هناغرنب ضرحم نان یاصق لب دمک .فعاب تعجرب اروا هناخ و

 لاوحا زا و هش نکاس لاس دنچ نآ )تارازم رد )سرا هبصق رد و

 اب هک تسا ثید اررسپ نوچ تفری دن بناجم تفو رهب ربخ اب

 ضّونم ودب شردپ بابسا و كلالما وتاب ترضح زا ینیماغرویس
 یبب اردوخ ردپ وت رگآ هتنگ و تسا هداهن رسپ كيدزنب یور دناهدومرف

 ۱. مسانشن زاب مدنامزاب ردپ زا هک مدوب هراوخ ریش نم تنگ رسپ یسانش زاب
 یاضعا رب هک تامالع تسدرک رضاح ارمالغ دنادب اروا تسه یالغ اما

 گید یعمج لش شاف وا ربخ و تسدرک قیدصت دیدب نوچ تسدوب وا

 راکنا و هایدرک رو لوبق اروا دوب ناشیا تسد رد عیادو كنا تست

 رظن روظنم و دور نآاق تمدخم هک هدرک نآ هشیدنا ببس نیدب هدوفف

 ۱۰ اروا ات هدومرف نیسر ()ناقدق تمدخم هار رد دوش وا تفنش و تییرت
 لوغم رکشل اب وا تلتاقم و تحواکم زا هتشذگ تالک عون ره و دناهتسب

 ؛ هدرکی یناشکتسا

 ؛ورگ ناروت نارادمان اب هک , هوکو ایرد گنج رد نید ارم
 تسنم یاپ ريز ناهج یدرب + تسنم یاوگ هراتس مدرک هچ

 ۲۰ تدایز وزا هتخانشزاب اروا دوب هدرک مخز هتسکش ریتب اروآ هک یوغم و

 تیر ثانی کی ارم برج دارد ۱9۵ 3 ۳
 هک تسداد دایک یزب بضغ زا هتفرین مدقن تسا بجاو ناهاشداپ

 نااف یاکوا رسپ () _  «ترارم : ج «تارارم : ۱ ()  «ملاجج ف اذک ()
 ۲ ج خراوتلا عماج , نااق : ج , ناعس :ب «ناهدق :۱ - «تسا ناخ زیکنج نبا

 «ناقدق ینعی (*) ؛ لوغوا نادف : ۷۷ ص



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷
 اچ وا. سم و و مش ره ی سم ۱۳و تو بنا واقع

 لوس ردحما یضام زتها ۰ ۰ نت لبللا قاورو و

 العب فا زاد اضت نرچ 94 9 یتفر عضوم نادب 7۳
 دما تکاحغب ات هلج نيرب دن |ودیم اهینشک و دناری رود ارناشیا درک

 ور جو کای ادا لیاح اراپیتفک ات ندوب تنفک با نایم يم رد یریجنز «

 یاری ارام هو ؛ و دز

 ره رب ارزکشل دیسر یدیا شولا حب نوچ وا ربخ و ؟) دیسر (غیلجراب و

 راکرب اهدازع و دنتسب لپ اهیتشکب و تشادب هاگیاج دنچ نوج فرط ود

 دش ناور نایاپ داب رب شنا نوچ و دما نوریب با زا درک هزافم (ممی

 شیپ رد لاقثا وا و دنتفری دندش ناور وا مدامد زین لوفم رکشل و
 هنب كنادنچ تفریم نانز ریشم نادرم نوچ و دوکی ام یگنیع نه

 طن تیرب زور دنچ نوچ دشی ناور بقع رب زاب تفرگ ی ۳

 زور؛ زور لوغم رکشل و جور و هتشک رتشیب وا نادرم و درک تحواکم

 دات رارق رب و دناب دنچ یدودعم اب وا دنتفرگزاب وزا هنب دشی تدایز ۱

 ۱ کا نوج داد 0 زب

 ته و بقعرب

 خیرد ارریت اش ددعب ت تسا تنام ریت ود هک تنگ اررگید یود و درگ رو

 دیراد 65ت ارناج و دید زاب هک تسرتکیدزن ناشر اک حالصب الصب مرادیم ۰

 ِِت و مس یار دلت ِ

 0 ,ا () عیلچراب : 0 : د «قتلحراب " (۱)
 خیلخراب : :ج «تلک نقل لحراب : ات اک عیلحراب : 1 400 یاد

 هدرادن + 1 رد !رهلح نی 0۳ 9 (مسیت رب : 7 «تک عیلخراب :۰ « تک

 ( تک کنی: ۷۱ص ۲ جو ماج هک :د تک میلخراب :ج بک: با« تک 0



 ۷ «كلمن روهت لوحا و دنجخ و تکانف صالقسا رکذ

 هجوتم و دندروآ نوریب رشحم نارگید نایم زا ارناناوج و دندرک نیعم
 قراوط زا و دندیهانپ راصحم رهش بابرا دندیسر اجنا نوچ و دندش دنجخ

 وا نامز رد متسر رگا هک دوب كلم رومت نا ربما و دنتفای صالخ نامز

 خاش ودب با هک نوجچ نایم رد یدرکن وا یراد هبشاغ زج یدوب

 ۰ ندگ زا رازراک درم رازه اب و دوب 9 ماکسا دنلب یراصح ت تساهتفر

 راصح زا یکم روف رب دیسر اجنادب رکشل نوچ هتفر اجنا رد رادمان ناثک

 اجا رشحم اردن نان اوج دیسرین اجنا یتینجخ ی ريت نوچ دادن تسد
 هک رگید یاهمید و اصن و دنفرس و اراخم و رارتا تاج زا و تاب
 6 91م رازه تسیب و یرشح درم رازه هاجفب ات داد بال ددم دوب نش صلقتسم

 ۱. رب دندوب كيزات منا دندزک هص و ههد ار تمام تنگ ممج اغا لر

 ضک گنس گتسرف هسب هوک زا هدایپ ات تشگ دزمان لوغم )ههد هد ره رس

 )روز هدزاود وا و دنتخنری نوجج رد هراوس نالوغم و دندرکی لقن

 اهچرد و هدودنا ْنوجتم هکرسب لگ رت دغنرب و تیشوپ رس دوب هتخاس

 تخس یاهگنج و دشی. ناور ") شش يناج رهب دادماب زور ره هتشاذگرد
 ۱۰ با رد هک ایکنس و طفن ۲ یک دین گرا نآ رب ریت مخز و دندرکی

 نآ تّرضم ات دنتساوخ دربی نوخیمش شب و دادیم 1۹ ارف وا دنتخبر ی

 ماگنه و دش کیت راک نوچ دش ناور قیتج و ریت و دادن تسد دننک عفد

 لک را نان رخ نیم سر زر شر

 و لاقثا و هنب دوب ۱ هک یتنک داتنه نیکسم هبلک وچ

 ّ *) یورو ود نادرم یتجامج اب دوخ وا و دناشن ۳1 رد ارلاجر 7

 یتفگ كنانچ دنتفگ ناور با رب قرب دننام و دنتفرگرد اهلعشم و دنتسشن «

 رب .دنکیم راک یاپو تسدب ینعی ندب فارطاب 8 تا هفرتحم و عانص نامه حراوج

 ی زا رد ارحراوج و تسا غامدب طفف ناثیآ ] لافتشا هک ارزو و الع فالخ

 «نتص: ۷+ ص* ج خراوشا عماج ؟ همد همد : و دج «همد ودا :ب () تبع

 ؛عضوم نيا رد تسا ضایب * «(شس (دورف :. د جب «۱ ین اذک ()

 «دورف ؛ :ج اورف + و



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۷.

 و «تشاذگب تحت و درک صلتسم ارنآ و دسش ناور رکشل ناموت كي اب

 رد هکارت نانیشن ار زا و « دما جوک رد * مروقارف بناجم () یدیا شولا
 ربا نیون ۳۵ دنور مزراوخ بناجم ات دش دزمان درم رازه هد دح
 ثعاب نا رب ارناشیا جا تسوحن درک عطق هار دنچ یزور ناثیا رس

 دوب ی دوخ ماق اقم ماف ۱ لانیات هک ارلوخن ات دما ضرحم و ۰

 ییرعت و .یاع داطلناب فیفزیم هنضوم نم 9) لامیات تندنخ شایو .دنیهکب

 کلیب یضعب و تشکب ارتعامج نآ بلغا و تسگ زاب ناشیا هستف و

 دار هیومآ و ورم بناج رگید یجوف اب و )دربب ناج ۵ یوم (*) یات
 دش دهاوخ تبث ناشیا لاح عضوم رد كنانچ دنتشگ هوبنا ()هبلغ اجنا و

 « ها ءاش نآ ۱

۱6 

 «كلم رومت لاوحا و دنجخ و تکانف صالختسا رکذ

 تکانف دزمان درم رازه خب اب () یاقت و ()ونکس و نیون ۲ ی

7 
 مراهچ زور ات یادقا تدایز نور یخ مسرلا

 دسلب خرچب «نامز دما . دنک الاب یوس روخ دکفا وچ

 دندناشن هناگ ادج اربابرا و نایرکشل دا نوری یاب و دسر نامآ

 دندرک كاله ناراب ریتب اریتعامج و ریثشب | اریضعب مرسأب ارنایرکشل
 ۳ !حراوج باحا و عانص و هفرتح دندرک ههد و هص اربابرا و ۸

 ِ < لانسات : 1 صب دیک عوجر * 2 بود نسلا ج ۲۳

 « یاب فان و ناو « لانیاب : "د « لانناب « لانیاب : ج ج « لاساب « لانیاب

 ارهلک نیا ج ب 0 جم : هد جب (ه). ودر اننار هلک نیا م و باهق)

 «رویکس :۰ «روکس : ج جوگوس: دی 0 :«یالوا :۰ 9: ج00 ۰.«دزادن

 : ج « يا : 10 ( (نتم لثم) وکس : ۷۳ ص ۲ ج نیزرب حیط خراوشا چماج
 ( و« ج قاذک ۸۰) 4۷۲ ص خیراولا عماج ف اذک و « یاغت ؛ ماد ب «یاقوپ

 باحا زا دارم ایوگ (۱) «ونکلیا : ۷۳ص عراوتلا عماج «وکیلبا : د هوکلیا با



 1 ؛ دودح 6 صالغتسا و دانم یدبا شلا هجوت رکذ

 بجوم نیدب () دنکن دنج ضزرعن و دنزاس مانم ۲) مروقارقب هک () وب نآ

 فورصم نآ صالختسا رب تبه و دندرک فوطعم ناشیا بناجم ارنابع
 لوزن رهش رهاظب هیامّتس و ةرذع ثس ٌهبس رفص ٩ مراهچ رد و دنتشاد

 نابدرن و نیت و كلرخ زا نآ دادعتسا و قدنخ سیکب زکشل و دندرک

 هرب و دنتسب رد هزاورد كنا زج دنج یاها و دندومن لاغتشا نآ ریغ و

 نوچ و دنداهنن گنج رد مدق دنتسشنب روس ناگراظن دننام روس و هراب

 بی ناثزا دندوب هدوفن ههاشم گنج یتقو # نآ بابرا رتشیپ

 و دش هتسب اهلپ نوچ دما ناوترب راصح ("راویدب هنوگچ هک دندرکی
 دن دما تکرح رد. زین ناشیا دنداهع زاب راصع راییدب () نابدرت نادرم

 ؛90: دیسر بیشنب وه زا نوچ ناژپ نارگ گنس كي و درک راکرب قتیتج و

 رب یاب رب بنا زا نام و تا ی
 تمامت و دیسرن یخز ارسک كي نییناج زا دندانگ اهزاورد و دندیسر

 تقفش تسد دندوب نینک گنج زا یاپ نوچ و دندروا نوریب ارناشیا

 هک اردودعم رورس دنچ و دندیشخ نام و دندرتگ ناشیا رس رب
 ۱۰ ار رب ارنا یلاها زورناب هن و دنتشکب دندوب هتنگ یتدایز () روعنچ اب

 (۵ ناودرف زا هک ارهجاوخ یلع و دنداد تراخ رهش و دندرک فوقوم
 تراماب دوب هداتفا ناشیا تمدخ جورخ زا شیپ زاب مدق زا و دوب اراخم
 وا و ضتنم وا تیاکب تبالو نآ تم و دندرک بصن نآ تل

 روشنم اضقلا راد زا هک یتقوب ات و دش ربتعم و تفای نم راک نآ رد
 ۲۰ یریمآ ۲۷ تک رهغ بنا و «دیم لع نا رد تن اقا را لر

 هملک نیا - « مروقاروقب :ج « موروقارفب :« ب 31 یف اذک () هدوبن: ج۲ 0)
 هزافم هک دشاب «موقارق» باوص هک دوریم یوف لاتحا و درادن اجیا یتبسانم چه
 ؛هدراهچ :ه دب() . هدنکن :10) ۰ «تسا ورم و مزراوخ نی فو رم
 ( روت نیج :۰ ؛رع نیج : د () « درادن « ج ! رد ارهلچ نیا (۱-9)

 تک : د ج ( تک: )۳ «نآارورس :ب « ناودرم : ج )۰ ۲ قف اذک ۵

 ؛تک یناپ :۷۲۲ ص  تنک ینب :۸ ص ۲ ج نیزرب عبط خیر اولا عماج « تبک ب



 ؛ ینیوج یادگناهج را زا لّوا دلج ۸

 مزاع نا دعب و دندرکن مع ی نجف دنادیزاین تسد یحواکم یتدایزب

 تگج رد ناشیا دوب شابوا و دونر () سانشا دونج هبلغ دنتشگ ۲ سانغا
 تالاح و رابخا نیا دندش دیهش یرتشیب ناشیزا دندون تغلابم تلتاقم و

 اطلس هک گرزب رکشل اب ناریما ریما ناخ ()غلتف دیسر دنجم نوچ

 0 و تسب راک ار دقف هسارب اجت نم دوب هدرک موسوم نآ تظفاح

 ات داهن هار رد یور و داد ارف تشب بشب و تشادرب یاپ نادرم نزچ

 ربخ نوچ دش مزراوخ هجوتم نابایب قیرط زا و درک هربع نوجج زا
 تسلاسرب ارالرومتج دیسر ("ناشیدب دنج زا دنج یالخ و وا یالج
 نوچ و نازک - نیل تصاخح زا و داد تلاتسا و دنداتسرف یلاها كيدزن

 شیوخ دید باوص یفو رب سکره دوبن قلطم یکاح و یرورس دنج رد ۰
 ات درک دصف و دنتشادرب هبلغ "ماوع دندیدی یتملصم و دنتفگیم_ینفسم

 اهدب تفای ربخ (روبتج دنهد رایک دب قبرش راونسح ارا")روبشج

 لاوحا و داد ینیکسن ارناشیا و داهن زاغآ نخ ارادم و قنر و اکذ و

 و درک هزات دوب هداتفا ناشیرب یجاح نسح نتشکزا هک یتلاح و ")قانقس

 دزاس یولعت اجیدب هناگیب رکشل هک مراذگن نم هک تسب قاثیم .ناشیا اب ۰
 دندیناسرن ودب ییسا و دندش لدشوخ دهع و تل نیدب زین نانیا

 ۱ رب یا ها دی عایا تم نوچ
 و روصف و زجت و تشاد هضرع قلم و یابز برچ عفد و تعامج نآ

 باسح رد ارلوفم زکشل دنچره دومن زاب سکره یاوها و ارا فالخا

 سص

 وتو ۹

 «علتت : ج « ملق 9 1( ساپسآ : :۰ « شانشا ی (شاتیا : 1 ()

 ؛رومتس :۱ (۵) « لوغم 1 قاحما خم : ب 6 ناطلسب ۱ 1 )۳(

 «نیج» زا برم تض نهآ ینعب رومتیج - «رووت ناج :چ هرومن نیج :«5 ؛روبتی

 :د رومتنح :ب «روبتح :1(*) _ *(هشول) لوغب نهآ نمی «روق» و کم و تخخ ینعب
 رقیب 26 اد ری ی 6 ری + 10 ؛ روت نیج : ه «رومت نیج

 « درادن «درک هزات» ات « لاوحا و» زا ار هلج نیا ج ج « قامس نیت :۱ ۳

 ( یدا نما :ب هبفاح ؛یقنیا نسلا : ج ) 



 ٩۷  ءدودح نا صالخسا و دنجم یدیا شلا هجوت رکذ

 یرسپ ره لبق زا و دک اسم ةادع تسد زا اربناوج نآ وا هک دوب

 بناوج زی وا لبق زا كنانچ دفرب تقفاوب وا تمدخ رد ارم ینبوخو
 گنج ابو تسویپ ذافنب تیزع نآ ().... ۱)ءام دوب دزمان زکشل و ارما
 چه هک لجا دننام و دوب دن ون نآ عنام هلیح چه هک اضف نوچ ینایوج

 ه رس هک () قانقس هبصقب نوچ لّوا دون تعراسم دوشن 5 عفاد یحالس

 مساب هک اریجاح نسح هبدقم رد دیسر کيدزن )"تسدنجم نوج راک

 مثح هرمز و دوب هتسویپ یاتگناهج هاش تمدخ زاب مد زا یاگرزاب

 مکحم تسلاسر یادا زا دعب ارلاها ات داتسرفب تلاسرب هتفگ مظتنم وا

 تمالسب ناشیا لامو ناج ات دناوخ یییاب و دنک یتیصت تبارق و تفرعم
 ۱ ِ اب تلاسر خیلبت زا كنا زا شیپ تفر (قانفس رد نوچ دناب

 روا تابوگ ریبکت و دندروا رب یناغوغ دونر و شابوا و ناربرش دی
 و نالس نآ لتق لبق زا و دنتشادنپیم گرزب ینازغ و .دتشکب

 و دوب یبس ارموق نآ دبرو دصف دصف نآ ت تشادی عط

 ا نوچ .رییلآ لوح ما ربمیلا لجا َناَح ار ؛ةيعاد ارتعامج تماق
 و لاعتشا 0 ( قانقس ب زا مالعا (۱ تفای مالعا تلاح نآ

 تبراح تبون تبون ماش ات م اب ادا

 رسق و رهتب و دندومن تبظاوم دوب نامرف هک هلبجتا رب زور تنه دنک
 شقن سنن كلي ماقتناب و دنتسیرد تحاسم و وفع پای و دندانگب ارثآ
 رسپ عضوم نآ تراما و دندرک وحم ابحا ةيرج زا ارناشیا رثکآ دوجو
 ۲. زا و دنک عج دندوب هنام ایاوز رد هک ارایاقب ات داد لوتتم یحاح نسح

 نوچ و درک سلقتسم ار()تنک غیلجراب و ٩( دنکروا و دندش ناور اجنا
 ۱ یک

 نم «قاقس :۱ () باد ضایپ () «درادنار «هام» هلک :.د ج ()

 « قفس :1 (9) ( ید: د 6 تتتاتخ :۱۸) «قانفس :۰ «قاتفس : د قاتعس

 « انس : دیاگ 40 ۰ ایدیا شلا ینعی 0 «قانفس :د «یامس :
 عیلخراب : ج تک عیلجراب : ب «تک میلچراب : «دکزوا: :د ج «دنجروآ : : (۸)
 «تنک عیلخراب :۰ تک عیلحراب :ق « تیک



 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج 13

 و درکی تدلاجم رارقرب و دنا رو روا () ریاغ ات ماد تبراح و

 رب اروا و دنتفر راصح رد لوغم رکشل و تفاتین یور و دومین تشپ

 نانچ نامرف نوچ و داد ین دنبب تسد رای ود نیا اب وا و دندیچ# ماب
 وا لتق رب ارنامرف تیاعر دنشکن گنج رد و دننک ریگتسد اروا هک دوب
 دعب دنامن حالس و دنتفای تداهش هجرد زین وا نارای و دندومنین مادقا «

 درک دنان تشخ نوچ دندادی ودب تشخ یارس راوید زا ناکزیک نازا

 ناوارف و درک اهتلج و اهتلیح رایسب هک امدعب و دنتفرگ ورف وا درک رب

 ارگ یاهدنب و ) تسبرب ک و دندروآ رسا ماد ِ تخادنیب درم
 دسک نایب اض. زا .تفدرک نابکب یکی در اب یهراب و راصخ ۳9

 ار یضعب فرح 37 ۱ و.ایعو زا دندوب نام سپ زاب ریشع زا جا و

 نوچ تقو نا رد و تیام تیر مین اریوق و دندرب رشحب

 رد ارریا و دندش دنفرمی,هجوتم .دوب نما دنفرس اب اراخ زا ناخ رگنچ

 ؛دیناشوپاقب سابل و دندینانچ اف یک 0 یارس هلوک
 دنک یتسدب و هالک یتسدب ء دللب خرچ رادرک تسا نینچ

 ؛دودح ن رز! صالختسا و دنجم یردیا شلا هجرت کد 1

 داف یایخا رب ناخ رگنچ یادگناهج هاش عاطم , ناهج نامرف نوچ

 ود : د () دوام رپ و دنتسب رب ینعی (7) ۰ «ناخ : دیازفا ی "ج ب ()
 ؛یدیا نسلا :ج «يديا نسا :ب هیئاح رد «یدیا شولا : د ب4 درک
 |ر(یشوت 7 و ناخ زیگنچ هک تفک ۶ 19« رد قیاس - «یدنا یا : د
 زا یو ک دیک زی ام رک دو درک رومام تک غیلجراب و دنج صالقتاب
 زا یبسا الصا لصف نیا رد هکنآ لاح و داتسرف مزراوخ صاالقتسا یارب ددم دنچ

 تیزرب عبط ٌعراوتلا عماج رد «تسا یدیا شلا زا وگتنگ مام و درب ین یشوت
 و یشوت مسا اج هه یون ناو تک غیلجراب و دنج صالقسا رد ۸-۷۲ ص ۲ ج

 و یشوت تسدب یحاون نيا مث ینعی تسا باوص نيه و دربم اعم اریدیا شلا
 « داد یور اعم یدیا سشلا



 از 0 و ناطلس كلامب یادگناهج ناخ هجوت رکذ

 كن هل دادیب اضر نو تند کس یاسر 30

 ۳4 ۱ رد زین دیو رس ناللس جت 0۳

 ۱ هک هرم قوت اه و نر ی
 دینک نماد زور رب هریت بش « دیدپان ناهج زا تشگ دیئرخ وچ

 م رادت رکشل و تفر نوریب هناخ یفوص ( هزاورد زا شیوخ رکشل رثکا اب
 ۶ 198 کلنا موس ۳ دندرک فوقوم ارهجارف و دنتفررد هزاورد نادب بش ند

 و هام م

 هو رم دومع طخ « هءاملظ قزم دت قلا

 ۱۰ ناشیزا فن زا و دندرب ناگداز هاشداپ تمدخم داّون یعمج اب اروا

 دوخ مودخ اب وت هک دندومزف زخاباو دنعنناد بملاو تاندکعتا و ات

 ارام یدوفن افو نش تباث وت تمذ رد اروا هک قوتح قباوس نادنچ اب
 تداهش هجردب وا باحصا تمامن اب اروا دوب دناوتن یدکی عیط وت زا زین

 ناسنافتم و رام ناکدنشرپ زا اررارتا راربا و راوق ساق را دام

 ۱۰ دوجوم هچره و دندنار نوریب رهث زا دننسوگ ٌهمر نوچ راتسد و هالکب
 و ریلد درم رازه تسیب اب ")ریاغ و دندرک تراغ هعتما و هشقا زا دوب

 كنا رکحم و دیهانپ راصح اب ریش دننام نازرابم و

 ریظع ٍرما ف وبا ملک ۰ ریتح ٍرما ف تّوبلا مط و
 نادواج ینک دنان یتٌکب ۰ ناوج و ریپ ما ارگرم هه

 :. هاب این تبونب هتنگ شیوخ ككرت و دندرک شوخ گرم رب لد تماق
 ؛دندرکی بایک اهت بارض و ناعطب و دن دمای نوریب

 اعّوج عصا ءاملا تانب حاص ء ممف و انیف تاینیدرلا میصت

 زا بجوم نیرب دندونی تحواکم دز زی فن ی راشیزا ان و

۳ ۲ 

 «ناخ ؛دیازفا یم ج ب () « 1۳۲-14 ص۷ هیئاح دیک عوجر () «یاهزاورد :۱()
1 



 :ییوج یادگناهج غرات را لوا دلج . .
 رازه هاجنب ینوریب زکشل زا ناطلس و دننشارفارب راصح شیپ رد وا اگر دوم

 ددج رگید رازه هد اب اربجاح ّصاخ هجارف و دوب هداد ناخ ریاغب درم

 هدروا یاجم كين یاکعتسا اررهش هراب و لیصف و راصح و .هداتسرف وا

 راک یوردنا رد زین ناخ ریاغ و هدرک عج رایسس برح تیالا ی دندوب

 نتشیوخ و درک نییعت اهزاورد رب نالیخ و نادرم ودش نیچ» ار گنج

 نایک نادندی سد تشپ نیشی دنا ان رای دو نانک هراظن تن هراب رب

 یئاوه و شوج رد تفایرد یئایرد ارارحم ةوکش اب هورگ و ءوبنا رکشل زا

 «شورخ و هبلغ رد ناتفخ رد ناریش ریثز و ناوتسگرب اب نابسا گناب زا

 سوکآ یاوآب أایرد دیشوج + ننوتبا نیمز دش نوگلین اوه

 دوبن هنارک ارنا هک یاپس « دون نوماهب رکشل تلگناب ۰

 ح اهزکشل تمام نوچ و دنتخاس هتلح دنچ راصح درک ب درگ زکشل و

 نایهاپس زا ناموت دنچ اب اررتگرزب رسپ درک دزمان یناج ارینکر ره دندش
 دن بناجم تك 78 و ()یُک غیلجر اب و دنج دحم درم نادرم و دلج

 ِ اریانکوا و یاتفج و دش اراخم دصاق دوخ سفنب و تکانف و
 اکرب بناوج زا لیخ كنانچ ی یانگ دندو هدرک دزمان رارتا هرصاح هک ۰

 دندون تمواقم هام خب تیم و دنداهن زاتا کد تم هاتف رب ذش

 و ندش لیا رد رياغ زا ()اجارف دیسر رارطضاب راک نوچ اررارتا بابرا

 ها ام 0 تششاد نوچ ریاغ درکی قاطنتسا ندربس تعامج نادب رهش

 و درک تسناوت ین رّوصن بناج نآ زا اراقبا هجو » و تسوا اهبوشآ 3

 ریغم رب برارد یمحر * ًاییار هتفخ بل بر و

 رک اوت نه دوع ٌطح « ؛هاملظ ّْرَم ذَق قرشلا و

 «اهنم و
 ریرخا هیلا كوعدب رعلاک « هتص میاملا یلع لد

 (باتکلا اذم فیعاضت ٍق تایل تم بلاغب فنصلا لثت و

 غیلجاب :۰ « تک عیلجراب : د « تیک عیلخراپ :ج ؛ جلطراب :ب «تک عیلجان :۲()
 « بجاح هجارق : ج ( هچارف : 0 ننک



 1۳ رارنا صالقسا و ناطلس كلامب یادگناهج ناخ هجون رکذ

 اتصال و اتوص )منا دعوا . توت ام هلزتلا مک نم ی ی ق

 ی لب قند تابل , لجم لع اورم ول نور را
 اریام و دننادرگ زاب ریثا كلف ()رعقم زا ارزاب ربت مخز هک ینازادنا ریت

 ارفاصم زور دنزادنا نوریب ایرد رعف زا هریت نابش رد هزین نانس در ارگب
 ۰ اریعاج همدقم رذ و دنسانش حالم مثل حامر مخز و دنرادنپ فافز بش

 رذنم وا بناجم دوخ تیزع ممصتب دانسرف ناطاس كيدزنب نالوسر زا ِ

 دعا نروچ رعا دن را نم و تسدش قباس راجت لتق زا منا م افتناب
 و درک یا یده و لناب نام ناغ تالش زا یارفا زا دیسر ۲٩ غیاب
 وا تفطاعب وات قیام و سنن ِتناها و عّرضنب وا تسایس ساب زا

 : شیب زا و دش ناور شیوخ نامدرم اب وآ مثح دادع رد هتفای صاصتخا

 ست ۱ (۵قانقس غیلالا زا و دوخ لیخ اب توق یدیا غیلاب

 راک ءادتبا دندش وا داوتن راک و دنتسویپ وا تمدخم دندوب ِترح درم

 ؛دندیسر ارت هبضق

 ۱: 0 زیهج تبسیطخ دغرلا ال و 0 ! هیف قو ربا ال ةبیه 1

 نم 0 ما: : یادگناهج ۳ حیج ف و «بااوصلا وه و یّرغلا ناوید ف اذک ()
 اطوا و را ناذع نب ی قعا وال ةروبشم ٌليصف

 اینم اتیالت تر لا و * اتیایلا را رزدلآ نع طی
 اهم و

 اعبص و هرف منابک در * تک تام یار زاک نم وین و
 اترانع او فوق ناو ةنش و اتسح * ةکیالم اوناک اولبوق ادا موق
 اتیْبت نادخأالا قَل مدار 7 و مو مییدنآ با تم

 اتو كل ۷ ةقاف نم تابل * ل یلع ورم وَ نوزاد

 ( خیلادف : "و « خیلاف : "ج « علایق : ب « علام : ۱ () (رععم + ین راظم :ج 100

 و یاتگناهج ف انک () « قانفس : د « قأتقس : ب « قافس : ۱09 «عیلایق :۰

 یجنلا ربرحن نب ثوغلا بال ٌویصف نم اف :باوصلا لمل و ةمتبلا ةتت یف
 ةزعف دجوت و رهدلا ةميتب لع هسن یلاعلا هلِیذ لیذ یو ةميتيلا ةبتت ف یلامْلا امزکد
 .. :هلبف و «سیرابب هال ةبنکاا ف اهم ةسین



 ( ینیوج یانگناهج خرات زا لا دلج 111

 و ی اهنت ()فت نیرد ۸ و دشن نکم باقر ءامد

 ناچه هک درک عرضت زورنابش هس و داهن هلاخ رب یور و درک هنهرب

 ِ رب دما بیش این و شخ مافتنا توق ماهدوبن یدتبم ارهنتف

 رب ناغن قوت و كلچوک وا زکشل ناگدنار نوچ و رازراک دادعتسا و راک
 رد كنانچ داتسرف رکشل ناشیا داسف و كسی شراب ادتبا دن د وب شیپ ه

 ۱. ناطلس كيدزنب نایجطیا و ۳ همدقم

 یوم ۳ ! ول بم تر وتو زا ۳ دوب وتو یجوم

 7 تشگن () دنم هرهج ,شنرم یانتجاب ۱

 .ناطلسو تشادرب ترمح و تسادن نآ هم )قاب دنانن فالخ لاهم ۰
 دما __ت تماخو تک تداع ۳ ۳ زا اردیعس

 تسردنا باوخم هنامز مثچ هن . یثک رنیک وت ۳
 تیسر كنا بایسارفا نواب * زونه جت شن اهغاویا رب ۱0

 رانا صالختسا و ناطلس کكلامب یاگناهج ناخ هجوت رکک

 ناشیا هشیدنا و دش هتسشن ناغت قوت و كلچوک یاهنتف رابغ نوچ

 هص و هرازه و نانیون و گگرزب یارما و نارسپ تساخرب رطاخ شیپ زا

 دومرف ون یاسای و نیعم هیالط و نیحانج و درک نیم و بنرم )ارههد و

 دما تکرح رد ابا و ةرشع.سخ هند روهش رد و ۰

 «تسرمح : ۲ فو «()۰د ج ب قف اذک () «یمرگ : یتاحما خم :ب ()
 «تسا تشرس و تعیبط و یوخ ینعب مخ )٩(  «یافن ای :۲ 0  «دنمرهب :ج ب 0

 ؛ارهد و دص و رازم 10 «تیرازم :د «ترارب :ب «تارارم :۱ (۰ج یف انک 0



 2۱ ؛ناطلس كلام دصف ببس رکذ

 تعص»و هدومن ین یاحت وزا و هدوب رورغم شیوخ ناخ (رادتقا و تّوقب

 شیوخرب و تسدشی ریغتم ببس نیدب ناخ ()ریاغ هدرکین تیاعر دوخ راک

 فوقوم ارناشیا تمات ببس نیدب درک ناشيا لام رد عط زین و نیچی
 ناطلس و ناطلس ترضعم داتسرف قارعب یلوسر ناشیا لاوحا مالعاب و درک

 « تشادنپ لالح ناشیا لام و داد لاثم ناشیا نوخ تحابأب رکفت یب زین
 یب لابقا غرم و لابو کللب دش دهوخ مارح یناگدنز هک تسنادن و

 لاب و رپ
 درگ اتهراک  هتیام هوس نوف فایر يراخ کد نکا ه

 ارناهج كلب درک ناج و لام ین ارناشیا تراشا لاثتما رب ناخ ()ریاغ

 ۱. هرطق رهب )نارورس و نام و ناخ یب ارفلخ و ناشیرپ اریلاع و ناربو

 رس نارازه دص یوم رات ره صاصق و دش ناور ینوجج ناشیا نوخ زا

 راطنف رازه رانید كلب ره لدب و تنگ نادرک نوک یئوکره رس رب

 یزوش انو وار و صضرق الا و هوس تبلت ی اوت
 0 وکلا و حر آق ام امیقوف و م انایج اوذاق و ۹ اوقاف

 ازوخذم نی امو اسب یرتقف اعمو ه ةسیق و افق رو اباونا و انا

 اروس یرت موق دنع مون بئاصم م اهلها تب ام مایالا تضت اب

 سا هجاس قایح ناشیزا سک كي درب تراثا ضا كنا زا شد و

 نارای لاوحا و هتنگ فقاو تلاح رب نوچ هتخیرگ نادنز قیاضم زا و
 ۲۰ اکرش تلاح عوقو زا و نما ناخ تمدخم و هداهن هار رد یور هدرک مولعم

 نوکس و تابث ةکسام هک درک رثا ناخ لد رب نانچ نخ نيا هداد مالعا

 «1: بضغ شناو تخادنا لحو ربص مثچ رد كلاخ مثخ.داب دنت و 3

 ۲ تقارأب زج نآ یافطا و دنارب ناگدید زا با هک تفرگ لاعتشا نادج

 قانک رام ب0 ۰ یار ب0 زا هفت هک )
 ؛درادن د «نارورس *امد زا و :« « نار و رس یب ارنارورس و : دیدنچ یلعقع: ب (جا
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 نیا ام هک هتنگ و دناهدرکن تبق چه نیسرپ اپماج یاهب و دناهدرک حاحما

 و دیسر اضر جم و لوبق حب ناثیا نخس ماهدروآ ناخ مانب اپ
 و (یابرک یه قو دناهدادب رز شلاب كلي اررز ات ِ

 نکن ین ز ون اب اره 1 )ناب لب قو مرقن یعلاب ار( )ی
 رد و «هدومرف مارکا و زازعا ناشیا باب رد و هداد اهب زین اروا _

 ارنمیت و ماشتحا تهج و دناهتسیرگن ی مارتحا رظنب ارناناملسم تقو نآ 0

 تنهت ببس نونکآ و دنا هتشادیم رب ()دیپس دمن زا هزیکاپ یاههاگرخ
 تفوب و «دناهدرک قّلخ و راوخ ارشیوخ نینچ ید قالخا بیاعمو رگیدکی

 شیوخ ماوقا زا سکره ات دومرف ارارما و نانیون و نارسپ ناشیا تعجارم
 سونا و زور وات هم تو اتو رم سکه

 دننادرگ لصاح سیافن و فیارط و دننک تراجت و »و» ناطلس تیالوب

 ناور ارصخت ود كي دوخ موق زا نک فی دناهدرو آ یاجم نامرف لانتما

 داد مافیپ ناطلسب ناخ رگنچ دش عمتجم ناملسم هاجن و دص راهچ هدرک
 دهاوخ عامتسا هک لاونم نآ رب ارناشیا دندما ام بناجم فرط نآ راجت هک
 راید نآ هجوتم ناشیا تبحاصم رد اریمج زین ام و مدینادرگ زاب درک ۰

 تاشّوشم دوم مویلا دعب و دنک لصاح ارفرط نآ فیارط ات مدینادرگ ۱
 و داسف دادما و مضم نیبناج قافو و نیبلا تاذ حالصا هوس رطاوخ

 ۵ لاتناب ش یی دندیسر رارتا رهشب راجن تعامج نوچ دئاب مرصنم دانع

 ناخ ("ریاغ بقل هک نوتاخ ناکرت ناطلس ردام براقا زا کی دوب (*)قج

 اب ةتشذگ مایا رد اروا هک دوب یئودنه ناناگرزاب تعامج زا و دوب هتفای ۰

 و تسا تناوخیم قوج لانیا اروا فولأم تداع رب تسدوب یتفرعم وا

 کنادنچ :۰ د (۱۰) « درادن کی رو 1 ؛ د ءاهتمرب : جام : ب( عرب ۰ « اهعاتب

 صب دیک عوجر - «درادن: 3 د (یهدنر :۰ « یجتردنا : ج ج « یجلدنز : ی 1 1 (0)

 تایم : هدوزفا دیدج طخم : ی 15 نا زا :۲ «وا: و 0 هیشاح 9۹

 : را یی 0 « قوج لانیا وه لانیا : ب ع( «ناشیا



 ۹٩ « ناطلس كلام دصف ببس رکذ

 ()دوبن یدش دما ناشیا شیپ ۲ ارناگدنیا و راجت و تسدوبن رهش 3

 اب یرش و عیب عفانم و تشاد مان یئالغ ناشیا كيدزن شورنم و سوبلم
 و (۲) نیسح را رس و یدنخ دما یک ده () اینا زا هدوب مانب ناشبا

 تعاضب و دناهش قفتم رگیدکی اب قرفم دالب تیزع رب ()مجماب دمحا
 ه دناهتسناد قیال ما و () یبدنز و نا ننه دم بای زا صع زا او

 رگنچ ارلوفم لیابق رثکا تفو نآ رد و هداهن ءار رد یور و هدرک عج
 كاب ةاغط زا دودح 1 مدهنم ارناشیا کما و.دوب نینادرگ مزبنم ناخ

 هداد اسای و دوب تناشن اههار رس رب دنیوگ ()نابجنارف هک ناظفاح و هدرک

 زا و دننار ذگب تمالسب ارناشیا دنسر اجنا هک ناناگرزاب زا نکره هک

 نیا دنتسرف وا كيدزنب نا بحاص اب دشاب ناخ .قیال هک یزیچ اهعاتم
 و دنامجرک نم دن ار )ما نا و اهماج دنانیسر اجنا نوچ تعاج
 هداد ضرع و تسا هدانگ زاب عاتم نوچ هداتسرف ناخ كيدزنب اروا

 رز شلاب هس دوب هیرخ رانید تسیب ای رانید هد تیاغ كيره هک یئاهماج
 نیا هک هتنگ و تسا نش مثخ رد وا فازگ لوف زا ناخ رگنچ هنگ اهب

 ۱۰ هک اهماج ات دومرف و تسدیسرت ام كيدزن هماج زگره هک تسنا رب صخت
 د اروا تاشاق و دناهدرن ودپ دوب ترین وا هنازخ رد مدق ناناخ ریاخذ

 هداتسرف بلطب اروا یاکرش و هدزک فوقوم اروا و هداد جارات و هدروآ ملق
 . ۱۸0)منادنچ و دناهدروا تمدخ ()تَمرب تسا هدوب وا ) كيرش عاتم ما

 رد : هدوزفا هیشأحرد نآ یاجم دیدج طفم بو «درادن ار( ۱)-(۱) هلج نیا د جبآ )۱(

 ایا رد وعن بلاغ «نسح: ج () «تهجا زا : دیدج طفع: ب ()  (هن دارت اجنآ
 :د «ج ب۱ یف اذک () ؛ناس : ۶ :ناس . د ءناس: ب.«دناهدوزفا گید هلک
 هچرگ عطاق نامرب یور زا نتنآ یی ميصن نتم )0 0 اب مچ :۰ « مجماب

 --«درادن :د «یجردنا : ج (یدنز :۰ «یادبز : ب «ییدنر :۱- «تسین ۸ نادب یداععا

 «تسا نش هتشون «یجندنز» هملک نیا ۲ ص۱ ج نورب روسفرپ عبط بال الا بابل رد و

 «محب دجا : ج )و (۲ ین انک ( نابحارف :۰ « نایقرف :ب «نایحفارق :۱ ۷

 ینعی () ی رش :رهالا و لا حیج یف اذک 60 ( ياب) + میناب :۰« میبد



 ؛ینیوج یانگناهج خیرات زا لّوا دلج 0۸

 ام تیازخ هک تسنا ماغیپ و ماتما وت كيدزنب تلاسرب تلالج و

 دهد تسد و دوش سیم يا ضارفتسا لیس رب نونکا تسا نش (+لرتیلاخ
 ناگدید ز ا ی زد عضاوت و تساخرب درادن زیاچ عنم و دان یدندم

 قوصب و ۳ شلاب راضعساب دوخ مدخ زا ییب و دیراب ورف 7
 یاجم یشاب هدرک غیلبت صالخا و تمدخ هک امدعب رذع دیه تنگ و داد «

 ارنیکت ()قانقس وا رسپ )وزا ده و : تفکزاب و نسب و ینوص را

 یثوت نارتخد زا یرتخد و ینازرا ودب ردپ هو دندرک یشیماغرویس

 دزمان ودب زین یرتخد و داتسرف خیل ایق اب ارا)ناخ نالسرا و «دنداد ودب

 ودب شبوخ نادرم اب دش ناور ناطلس كلام تیزع رب نوچ و درک
 ۲ اخ نالسرا نادنزرف زا نولکا ز دنداد اهددم رایسب و دنتسویپ ۰

 یر یابقف بن و"تفاج قاررا ادب ()۱ردچنوا نااق وکتم یسدنام

 ری دومرف تنور ارنیکت ()قانفس و تسیرگن زازعا رظنب "روا ردپ

 دیسر قح راوج هار رد نتشگ زاب تقوب تشاد رّرقم ورب غیلاما عح رارق

 «ةياتس و نیسجخ او] یدحا هنس روهش رد دش ردپ ماقم ما وا رس

 یا فلاح وصف ادبیش کد ۰

 نش نکاس اهتتف و نیا امهار و نبنک تیاغب هفرت و من و دوب تیماج
 ۰ ۰۰ ی و ۰ ی ۰

 ناثن یدوس و یفن کا قرشم یادتبم و برغم یاهتنم رد كنانچ
 دوخ زفتسم ارنالوغم نوچ و یدنداپن نادب یور ناناگرزاب یدنداد ٩ بد ۰ ۰ ۰ جم ۰

 "162  رازوا زا دعب ینعی () یلاخ: د ب «كرب یلاخ : ج ۰۱ ی انک ()
 نیا یادبارد روکذم ناخ نالسرا رسپ دوصقم ۲  یاتفش:د ؛یافب:ب ؛قافم
 «ناخ نالسرا» ایوگ و «دوغ مومسم اردوخ ناخ رک .دهع زد دوخ وا هچ تسا لصف

 كلچوکو اتخارق هكولم یون بقل هک ناخ روگ نوچ تسا هدوب غبلایق ماکح یون بقل
 یی دیدج طقم دبازفام ب (0) «تسا هدوب نایان ناهاشداب يوت بقل ناخ

 اه دیازفایم :هج ۲۸( «قاتفش : د ۷) ؛دنجروا :۰ ج «دحروا: ۱ 0



 ۵۷ «نآ یارما لاوحا و دالوف و غیلات و غلالا یحاون صالسا رکذ
 نافلخ یاذیاو یسر یب ناخ روک هنح و دش ریطتسم قافا رد وا جورخ و
 تیانعب دیسر ناخ کنج ترضعح ان تگهای و تشکب اروا دوب هدابن زاغآ

 سفنب )سانوق ()نافلرف زا دوب یکی غیلالا رد و ؛دش صوصخم وا تیبرت و

 هقرس نامدرم بسا ارگ زا تقو رهب (رازوا وا مان عاجن یدرم شیوخ

 ,.دونر زا سکره و نآ ریغ و ینیرط عطق زا كاپان یاهراک گید و یدرکی

 وا تعواطم سکره و تفر ایدب و تفرگ تّوف ان دننسویپی ودب
 تسا تیحان نآ ٌهبصق هک غیلاما ات دنسی رسق و رهق و گنج دونی
 دنجم و درک صلنتسم ار)دالوف و تی ایا .تیالر فاش یاب
 كلچوک لاح مالعاب و "تسکشم اروا و دمام وا گنجم كاچوک تون
 ۱۰ داتسرف یجلبا رکناهج هاشداپ مدخ ِ منح هرمز رذ )وا طارظا و

 ارشوت وا تراشا محو تن رهظتسم وا تفطاع و ینیماغروبس دیزب

 سننب تبرضح تعباتم رد تیدوبع دعاوق ماکیقسا زا دعب و دش رهص

 تشگزاب تفوب ی تنگ تتنش رظن ظوحم و دش تمدخ هجوتم دوخ
 دشاب زرتح ندرک راکش زا هک دومرف .دوب زاتم تافیرشن عاوناب هک امدعب
 ۱۶ دومرف فسا سیاره یراکش ضوع ددرگ نادایص دیص هاگان دیابن

 نهبینک نآ زا یاپ و تفرگ تسد رب راکش راک زاب دما غیلاما اب نوچ
 کو دندرک دیص هاگراکش زا ۱ روا كلچوک مثح تلفغ رب ناو ان او

 دنتسویپ کس و دنتسبرب رد خیل یاها دندروا غیلالا ٍر دی و دیف

 خیلاا رد زا و دندینشب ۱7 یخ دا لوصو ربخ ّك یایآ زد 0

 ۲ دوب مفم ی دنچره رازوا و دنتفکن » هار رد اروا و دنتشگز اب

 یتسیرگن زازعا رظنب كين ارهقرخ بابراو تسدوب سرت یادخ ۳ یدرم
 تزع ترضح زا نم رم هک دمآ وا كيدزنب هفّوصتم سابل رد یصخت یزور

 -«درادن :ج «شایوف :« ؛سابوف :۲ «سانرق : د ؛ب یف اذک ()  «نایلقتق: ج ()

 رازوا ینمی )۳ «دالوم:1() نازوا.د "2 ۳ هیشاح ۲۱ صب دیک عوجر

 « لاغوم : د () « دوخ طارخنا ینعی (۱) « تسکشیم اركلجرک
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 داوف و "لایق و ميل اون صالتتسا رکذ 6) تک 4۱۱ نا ی 1 ۳ :
 مت

 نا یارما لاوحاو

 ةنح و دوب غیلابق ()ناخ نالسرا یحاون نيا ماح ناخ روک دهع رد
 مجارتب اعور ناخ ورک تو نوچ و رای تموکح رد وا ۳ ناخ روک 70

 اب زین *)نتخ ناطلس دندزی نایصع مد وا كلم فارطا باحا و داهن «

 تساوخ .ددم زین .ناخ نالسرا وا و نیتک وات بنناحم رکشل دش.یاب وا

 عفد دنک یشکرس رگید یارما نوچ زین وا رگآ ات تشاد وا نتشک ضرغو
 ازاک اتو فک تیطر ناناتس بنناج )اما دیام تناجا کادو..دک وا لک"

 نالسرا دشک نوریب ةابح قبر زا اروا هناهب نادب ۸ دنکن " تغلابم نتخ

 روک یارما زا دوب یکی تسج تردابم وا كيدزنب و دومن تعواطم ناخ ۰
 تشاد" ما یافاصم و تقفداصم ٍمدق زا دا اب مان (۸) رکزا روعن ناخ

 هناخ ددنویپ یدصق وا را تنگو داد مالعا ناخ روک هثيدنا زا اروا

 یئوراد هک تسنا وت نادنزرف حالص و دنوش یک لصاتسم زین نادنزرف و

 سه نرم ات یناهر زاب موش رورس و موش راگزور هَصغ زا اردوخ و یروخم
 دوبن رگید یاب و برهم نوچ منک رقم رسپ رب وت یاج و موش تلیسو ۰

 نماض كنانچ ()روش ملست ناج و درک عزجت كه یئوراد دوخ تسدب
 83 موس 1 ۰ ۵

 هنحن و دینادرگ زاب اروا زازعاب و درک رّرفم شرسپ رب اروا لحم دوب هتک
 ناخ گن هزاوا نوچ ات دوب هلبجنا رب یدنیک و داتسرنب وا تبحاصم رد ۱۸

 هلک و د ج ۱ (0 (درادن ۰ (دالوف :ب ( .  «غلام : ج «عللام : ب ()
 ناخ روک یتعب (9 ۰ ۰ ءدرادن ار «نتخ» هلک جا () هدرادن ار «ناخ نالسرا»

 ؛دیدج یطخم دراد برد طقف «اّما» هلک 0 ( دیک نتخ ناطلس بناجم رکشل

 رومش : د یکنات رومش : ۰ «وکنابت رومش :ج ؛وکنات روس: ۲۸ «تقباسم :ج ۱ 00)

 :ب ؛د۱ ق اذک 0) ؛(تسا هخ تیشارت هملک نیزآ دعب) اتی روش : ب (وکناتب
 نا نوجش ۵ یاب روم : ج ؛امرومش



 90 «هیلع ها ةمحر ینتخما دبحم نیدلا ءالع دیهش ماما رکذ

 ؛دوب بقاعم و ذخا"وم باذع فیلاکعب هچرکاو دشاب هتشاد تدایز نانیطا

 شاب نیک الب گرو بلط یشید لاضو

 دوب دناوت رگدکی اب هه یلگ و راخ هک

 یر راب هسوکب ان رگب شیوخ, گرتب

 وب دین زط اب .تریلچ :یاهراک هک
 دعو مدنت زا دوب لاض موف نآ تّلبج رد هک تلبح ره نوچ راک تبقاع
 زاوا رهاظ و دندرپا یا باتع و .لاکن و دیده و سانبا و دیعو و

 و قیدصن و ناب ایست یا زا رب وا نطاب منا

 راهچ دوب هتخاس نتخ رد هک وا ٌهسردم رد رب اروا درکن قوافت ناقیا

 ۱. نابرگ تجصن ارقیالخ و نابز درو تداهش و دبحوت لک و دندز حل
 و داد ناوتن داب رب تسنارذگ یایند نادکاخ نیرد هک یتابوتعب نید هک

 ییع و مات ینبغ و درک ناوتن راتفرگ خزود شتاب دابالا دبا ارشیوخ
 هک ارناهج نيا نمللا ءارضخ و دننز هضواعم یناف اراب هک دشاب مانب

 قامت تا لاف دنک لدب ناهچ ن را زان و. معنب تسناکدوک ةچزاب و "

 :. الف نوقتب نیل ربخ ةرخالا رادلل و یهل و بم ۸ ایندلآ ةويحنآ ام و

 و دیسر یتع معن تانج ایند نادن 2 ا و درک ملست قم ناج ان نوع

 ؛ دیرپ یولع نهشنب یلفس طبهم زا

 راک دوب هچ نیزا ناهج ردنا رتبوخ ء رای رب راي و تفر تسود رب تسود

 *دوب نت وق اهاللب مخز شیپ 9 دنک هنلح تسد دوصقم ندرگب یک

 ۳ دما عفاد اروا رش یاعت و هناعس تح دش ثداح هعقاو نیا نوچ و

 ۳ زاد ر۶ یازس اند رد و دانسرف 1 ()لوغم رکشل كيدزن یتدج

 هرارقلا سم و رانلا بب باذع گرا رو مو ها مومذم و جت
 یملم ۰ یفینحما نیرثلل ی نأب ۱ ین رس مدال ذو

  ,نوبلطی بلقتم یا ار تی ی و لاعت ها لاف

 «لاغوم 7 )۱(
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 و تسگ لوتسم نانچ یتساف نآ لاوقا و لاعفا رب تاج و تریح و

 دما دنب رد شنخم و دنک شنابز هک یلعتسم تارج مدع زا بضغ شنا
 و تخادنارب ناهد زا دشاب تلاسر ترضح نیبا هن هک ینایذه و یتیم

 فشک و هک ینیقب یور زا یوگ یح م اما تخادربب هویش نآ رد صف

 وا تافارخ و تاهرت رسب نتیق یی هار وا.و ایقی تددزا ام داطخلا ه

 و یودع یا تناهدب هااخ هک تسناچ اضغا و ضاغا

 و رجاف رفاک و ربکرپ رگ نآ عمسب تسرد تشرد هلک نیا نوچ «نیعل

 دیک داترا مالسا زا اب ملزلا و درک :تیواشا وآ نتفرکی لیمو: جن سحن

 یهلا رون طبهم ؛ع نودعوت ام تاهیه تاهیه دیام داحما و رنک عبتت و

 دنتشاد هنشن و هنسرگ و هتسب و هنهرب ار وا زورنابش دنچ «وید هناخ دوشن ۰

 یر دنع تیبا ناوخ نام وا هچرگا دنتفرگزاب وزا یوایند ماعط و اذغ و

 و دون موف رد مماص نوچ "!یدمح ماما نیا و دوب ینیقسی و ینیعطب

 مالسلا هیلع ٌينلا لاق دوب نت سیجرج و یلتبم, ۲1 نزح ب وقعب 1 0

 ربص راوبّويا لتمالاف لثمالا 2 ءایلوالا ۸ ءاینالاب لکوم هالبلا
 قشاع درمو ری مت دو ۷ را دننأم و دومنیم ۰

 قلود و هزات یتمیغ ارنآ دینچ تبحم شین تّب )شون زا نوچ قداص

 انش یاوخ دوب شوخ دیا وت زا چره «ع )دیوگ و درعن هزادنا ی
 و جو ی اکب نان سد . زا هک رهز ره و 6 یاوخ

 توالح قاذم توالح زا «دروخ ناوتب رب مس رای 3 زا هر ع كنا

 ؛دیوگ و دبای ربص و باص ترارم ید وام یا دوش

 ِچ سم یی ی مست نایتبپ اب ثیلط ينیتا دی و و

 هظل ره نایا رب دشاب ءیضتسم نابر راونا ةاکشم زا (وچ ینارون لدو

 (نزح بوقعب تای > «1 قف انک ۲( ۷ کنی :و « ج ب قو (د۱ ین اذک 0)

 «نز و تبزف دوم : ۰ 2 6 بتولآ تب تب زا وقت د (نزجم بوقعی و دون : 3

 تنسد زا : دیا زفای و () ( شیپ : نو نم و ی ] فو «ج اف اذک 0

 ( نوج : :۰ د ج(٩) (دوب شرط لک ز ارام دی فا ر ۱
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 6 16« رپطم شیک زا ات درک فیت ارنا یلاها دوب هدرک لافتنا یتسرپ تب رام

 و رنک تشحو اب یده راونا هعشا زا و دنیا یکربک سجن شیک اب یفح
 نآ نوچ دنیارگ مجر ناطیش تمباتب محر ناطلس تعواطم زا و یریت
 هالکب و سبلتم اطخ یزب رارطضاب ات درک تخم یاپ دادن تسد باب

 * تارییکت و تاولص و عنترم ()تساقا و زام گناب و دننگ سافت نا
 /دش

 ی سل مریم دنع قحأ و , هف ) نوجرب حن حوضو دنیا

 و هر ما یقت هبلغ هار زا ات تساوخ نآ یاثا رد و

 «دنک مزام اریدحا نید 13 دف فا هیات

 ۱ راه ربنش یٌع رومالا ی . ابنآف لتسلا توجر او ۱
 و لع ,لها نیز رد سکره هک غیب وا ناو دنداد رد ادن رهگ رد و

 مچ راوگرزب ناماما رازه هس زا تدایز دنیا رضاح ! ۱ وصل تس ۱ حالص ۱

 ی اونم تل *دایم زا هک تنگ و دریا ناشیرب یور دن

 3 ا و درگن زاب نم زا نخ و دنک ءرظانم كلم و نایدا راک رد هک تسا ۱
 و ری هدرک کیس دساف لایخ رد و دنکن زارتحا تسایس و تبیه ِ

 سکره هنیاره و دشابن قم راکنا و نخ در لاجم تعاج نیزا ارمادک ۱
 الب نکتا و دک تّوصن و سارتحا زا یباوه مب زا دیدن ویا ورک

1 

 بتفاکا قدصم کلان دشاب هنلظب هفتح نع حب
0 ِِ 

 نیدلا ءالع یتحم مام ا و قفوم خش هنیاط نا هرز زا ؛دوشوا لیطابا ققحو ۰
 ۳ ی رب هرجا رک و هربق هّلا ون ینتخما دیح ۱

 داهن زاغآ ثحم نایدا رد و تسب یتسار نایم رب قوگ قح رک و تسشنب 1

 و روضح و دادی ریرفت مطاف یاهتمح دیهش ماما و دش رتدلب زاوا نوچ 1

 تشگ بلاغ لهاج رب ع و لطاب رب قح تسنادیف مدع ضحم اروا دوجو
 ساکت رم

 :+ تشهد مت لا و جلنا ما و درک مازلا اردیرط كلچوک دیعس ماما و

 (تماق : ج ب ()

 5 و دنکن دوخ سنی
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 و درک دز ۸ نیدلا لالج زگعسذ ناطلس هک دوب كيدزن

 ؛دروآ نوریب نا قیاضم

 تایم رب رک رب ردپ شیپ « نایژ ربش ()رن زا رتوکین هچ ۱

 یور هک نتنخ زامن ات دوبب ماد تحواکم و تشاد ماق اربرح زور ناو
 تیز تشپ و دش ءایس ناراک هاگ یور نوچ مظعا رین یانتخا زا مع م

 «هاچ رکش دننام كيرات
 نیک عاعش بکرم رب درک ء نیمز لظ كنا تقو رد شود

 یوصت هیات رخ قاب ۱ ار روت عبر فارطا مدید

 تیرب خرچب هتخارفا رب رس « هایس تسیا هّلظم یتفگ تسار

 رکشل دنتفرگ مارا دوخ لحم رد یرکشل ره و دندرک ماین اب تحواکم جی ۰

 ینادرم زا و دندیسر ناخ رگنچ كيدزن نوچ دنتثگ ناور بقع رب لوفم
 هج ات ناطلس رکشل رادقم و هزادنا هک هتسناد و هتفرگ ینشاچ ناشیا

 ینشد و تسا هتشگن عفد هک تنامن رگید یلیاح نیب ام رد و تسا تیاغ

 نیرد ناطلس ءدش ناطلس هچزعم و دو هیانا اهرکشل دومن دناوت لباقم هک

 هک دوب وا رکشل كزي یئوگ درک كاب كانس یداءا زا ناهج هک تّدم ۰

 تسدب لک لاصیتسا دنچره ناخ روک نوچ تشادرب شیپ زا ارتمام
 97 یو و دوب وا تحواکم نعدتبم و :ساسا تاکح (یهاو اما دوبن وا

 ردابم هو تسا یتیاغ | اریراکره و ارفارطا و یجاوت یارما و ناناخ
 و

 نیک وه اب قلا ّفج تفج دیگ مون رد ریخأت و یخارت هک یتیاه

 ,هیلع هّلا همحر ینتخما دمحم نیذلا "ءالع دیهش مامارکذ
 اب هسوسیع عرش زا و درک صلقتس ۱,نتخ و رغشاک كلچوک نوچ

 تسس یفعی یذعتم ینعب یهاو لاعتسا و ملا عیج ف انک 0 زد ۸
 « لالج : ب )1( «درادن ج «دوخ و : منو و ) ۶ ناطق من



 | ؛ناغن قوت و كلچوک لاوحا رکذ

 نر ات
 نکین  اط ضزالآ ین مماکم نر نم مه نی کله رک یلعت ها لاق 0

 هی

 یک ۳ دوب و نامرف دم رد ۳ وب نتخ

 وزا كلچوک ءالیتسا تهساننا رد (؟) ناغوت قوت نوج و ( دش ماسم ارناخ

 راکرزب رشپ وا مازهنا بقع رب هتفر (۵ یلییک م دحم و "(؟)دوب هدز کی ۱

 0 کلاپ وا ّرش ان داتسرف وا عفدب گرزب زکشل اب اریث

 یاپ دنچره و (*)دمأیب ناشیا بثع رب ناطاس تعجارم تقو تانک ۱

 ات ی دیک

 ۱۴ دندرک هلح دوب ناطلس هک باق یو دش هريچ تدایز رکشل و تشادرب

 سه ست

 قوت : :د «ناغت قوت :۰ ج «ناقو قوت : :ب () «شکنا ره :ج یکتا ره: :د ب ()
 :ب کوک م :ا ۱ () ( دندوب : 9 هدز 1 و ی اذک (0) « ناقوت

 ی ا هشولب ویسم تیقعب -- «لیک :د « كينک ط « ج «كیک

 و زبقرق دحم ارنیون هکی و») دوهج اب 6 نقاب تاک سا هق ٩
 زار تسا روکذم خیراوتلا عماج رد رّرکم هک تویجک و 141« ««داتسرف دوهج

 هشولب عبط - «داتسرف تویجک کو زیقرف د دح رسب ارنایوت اکوم و» دروم نيم رد هلج

 هناخ دور مان كيمکو ؛تسا ظنل كي هنلتخ روص هه و تسا یکی ۲۰۱-6۲۰۲ ص
 یمم زن نوگا و دزیریم یتسینب دور رد 6 زیفرق دودح رد ناتسلوغم لامث رد تسیآ
 لیابق مان دوکیفک و «لوغم تغل رد تسا عج تمالع دوا اي توأ و «تسا موسوم مان

 ک) دوهج مکب دوُکیج مک ریغت و «دنا هنشاد یکم هناخ دور نیا فارطا رد 5

 طفاس لوغم ءاسا زا نامز رورپ هک ظسو فک اب فاق 5 ۱و تن یبیط (دوهاگلج

 و (نراخ زیگنچ نب یئزن رس نابیش و ناتبیش و ووالوم و وگالوم دننام تسا تشیم

 زار روقنس و روقگتس و نادق و نافدق و (تّبت دود رد یقیالو مان) ۳ و توفگتت
 هاشهزروخ دنمح ناطلس یئوت رکشل تعجارم تفو ینعی ()  .اهریغو (یلوخم مالعا

 ۱ «دمایب ناشیا بقع رب

 ۳۳ و ۳ ی

 تیم اس تا ی تا



 ؛ ینیوج یایگناهج خیرات ّ لّوا دلج 0,

 بابرا دوب رغشاکب وا تقو نآ رد و داتسرفب ارنانیون یممج اروا هنتف
 دندوب نیشکنرب فاصم زونه دندیسر ناشیا نوچ هک دنتنگ تیاکح رفشاک

 بقع رب هک جوف ره و تفاترب تشپ و داهن تیزهب یورو تخیرگب وا هک
 و تن یوک دا کیم یزبچ ام زا اروا زج ۳ ۳

 هک دنداد رهث رد یدانم و دندرک ت اولص و ناذ و رییکت تزاجا «

 ارتعامج نآ 3و دور ارت شیک رب و دراد دم دوخ نعاق سکره

 نوچ و متسناد ینادزی لاجس ناضبف زا یفبف و ینابر تامحر زا یتمحر
 دنتشاد مأقم ن جلتمت رهاوط رد تو رخ کیک دش مزهنم کللچیک

 ترا دنتنگ زیچان كاخ رد بامس نوچ هظل كي رد

 نوچ ارواو دندیس رم ودب ناشیا درکی لوزن هک اکرپب دندش ناور وا ۰
 ادا هقس هردو داف یرادخدب هود اب دینلیفی هناوید.یگس

 درک طلغ ءار دیسر ۲1 نایوج جرم رانکب نو دمارد ذنناوخ ()ینرارو

 یلاها زا ناداّیص تفررد تشادن یجرخم هک هژدب و دوب نآ باوص و

 ناشیدب یور دندید ارناشیا دندرکی راکش اههوک نآ یلاوح رد ناشخدب

 زا دوب تشرد هد نوچ و دیسررد لوغم رکشل رگید بناج زا دنداهن ۰

 تعامج نآ هک دناهداد رارق نانکر اکش اب تسدمای لصاح مر نآ كلسم

 و دنرگب اركلچوک نوچ دنا هتسج ام زا هک دنا وا عایشا و كلچوک
 وا 35 تعامح نآ کشت یراک ناشیا اب اب کی دنهد ام تسدب

 ۱ س جات نالت ی وفرک دگعم ایفا دنا هما رد زا نالبخ و
 رهاوج زا هزادنا یی مانغ ناشخدب نامدرم و دندربب دوخ اب و دندرک ادج ۰

 و یدحا نید سک ره هک تسدنامن نیشوپ و «هتفگ ز زاب و دناهتفای دوقن و

 درکو ا تیبرت هک سکنا و تگن زوریف زگره دیناسر ضزعن اریدنبحم عرش
 «تبترم و و تسا تعفر دیزم رد وا راک زور ره تیسهت نآ دقت هچرگا و »ِ

 حرس : ۱ () «یپزارد :۰ «یزارو :د « یرارو :ج «یفدارو :ب ِت 5 ی اذک ()

 «ناپوج خرس: ۰ « ناناپوچ و یو «نایوحرس :ج نابوج جم ی و ناب



 در ناسا قوت

 ۳ ب۱

[۰ 

 1۹ ؛ناغن قو و كلچوک لاوحا رکذ

 ننامرد یاها طق زا و دما دیدپ مان یئالغ و دش عطقنم ناشیزا تأالغ

 ینادخدک هک هناخره رد و تفر اجنا رکشل اب دنتنگ داقنم اروا کح دندش

 لبب و یا تمام كنانچ درک لوزن اجنا رد یسک وا رکشل زا دوب
 چره و دش اراکشا داسف و یودع و ملظ و روج و "!دندش حج هناخ

 ۰ ارسک چه و دندیناسری مدفتب دنتسن |وتی و دنتسوخ كرشم ناتسرپ تب
 ۲150 دعب و .تسفرگب ارنتخ و تفر نتخب اجنآ ز 1 وا دیک .ینم هک هن نآ را لاجم

 راک ود نایم و درک مازلا یدبح نید زا ات ار ینایف تا للها فسا

 نو ناییاعت نایب یی اب قوت ییبپ ییاسف بیام تا ایر

 یستکم نایئاتخ توسکی رارطضا تیاغ زا دوبن نکم رگید بهذب لیوحت
 ۱۰ *یرزونغ كبر ناف داع الو ناب ری رضا نمق لیست لا لاق دنتنگ

 و هتسب رد سرادم و دش عطقنم نمّوم و دحوم دیحوت و نُدوم ناذا و

 رد ناشیا اب و دنار ار اررابک هبثا نتخ رد یزور و تگ یردنم
 لاتوس وا اب ینتما دیحم نیل ءالع ماما ناشیزا داهن زاغآ ثحب بهاذم
 كنانچ دنتختوا رب ار روا هسردم رد رب فیلاکت مدنت زا دعب دون یباوج و

 ۱۰ ی هچ قنور یی نالس راک کیو دوشی تبثم نیا بفع رد وا رکذ

 یهلا ناگدنب هثاک رب یانتم ان داسف و لظ و دش وحم یرابکی هک قنور
 کت دنتشادرب تاذفان تاوغد دش طوسبم

 دعا این وه هوم اتک انل حزب
 تم یتح ملا 9 ک , ریخشآ تیطللآ تناو تن

 ۳. اس دف ییلا ؟ز كسب ۸ ۰ ارآ ال هل اه لاب

 فلنلا میهتشب انب زودی « روهدلا تاریاد یلع انوصم
 كل كلبلا صلخ قم هدف , ارداق ذخآ لع تسلا

 دصف و تیزع رب نوچ و دیو لوتقا و تایل یادی سد

 ۲+ هدام ممح و كلچوک داسف عفد دوم تکرح ناخ گنچ ()ناطلس تكلام

۱ 

 « هاشمزر اوخ 3 ناطاس یعب ۲( (1 تسیچ ترابع نیزا دوصقم )۱(
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 «ینیوج یادگناهج خیران زا لّوا دلج ۸

 (۱رترود ناخ روک یاهرکشل تفای تقبس كلچوک دندرک ناور یاتخ ارقب

 و یرک- تراغ دوب )1( دنکزوا 1 گرا یاپنازخ و دندش مزهنم دندوب

 فاصم ) جونیح رانک رد دوب اجتا ناخ روک و دما () نوقاسالبب اجنا زا

 تشگزاب كلچوک و هتفرگ ریسا وا رکشل رثکا و دش هتسکش كلچوک دنداد

 کسبزا ناخ رک هک هدیلهن :نوچ .دش لوخشم مثح و رکشل بیترتب و ,

 زین رکشل و هدرک اهیسر يب تیالو و تبعر اب و تسا نیسر زاب ناطلس
 تفرک و رف اروا ةصفاغم و دشوا دصاق خیم زا قرب دننام تش اههاگماقم اب

 ناشزا یرتخد و درک لس اروا كلم و رکثل و دروا طبض رد و
 زین وا ات درک مازلا رتخد اروا دنشاب اسرت رتشیب ۲٩ نابان هلببق و تساوخم

 2 لات لات او دش تییرپ تب ۰

 تل تف تم اهیدق و یتف + اه و یتدبعتس نوا ةروصب

 اتنولا دبعب < س ل س رانلاف . یدک یوهلآ زات : تقرحا " ناورغ 1

 ناخ (۱رازوا برا راب دچ.درک مبحم یاعخ ارف كلام رد .یاپ نوچ و

 ام و یتق وب هاگراکش رد کات اروآ تبقاع و .تفر ۲ غیلاما

 نر اررغشاک , ناخ رسپ ی هتفگ ینای زین نتخ و رغشاک بابرا ۰

 داتسرف رفشاک اب زاب و دروا نوریب دنب و قاثو زا اروا تشاد سوبح
 ۲ ی ی زا شیپ اروا و دنتخاس یتلیح نآ یارما

 رکشل تابوبح و تاعافترا كاردا تفو وا و «دندرک كاله اهزاورد

 لخد و ۲٩ عفر لاسراهچ هس نوچ تخوس ی و دندروخی ات داسرفی

 :1 () «روت زود وزا : بم «رترودرا * هیت رود زا: جا «د یف ادک )

 «خوتینج : ب ((۲)0 یف اذک (4) « نوخاسالیب : ب (7 «ذکروآ ۶ موم
 ؛ناخ كلجوک هلیبق ینعب )٩( « درادن ج « حوت : را و

 نیاو «تسوکح لب کاح مان هفاضا لیبق زا 0 «راروا : ۰ «زازاب وا : ب ()
 و نازق نیدلا مات او فغو واکلع دنا تسا لزادعم ر 1 مدق سراپ بک رد

 یک یک

 «:عیز ما د ج ب )۸( (100 قرو) خیلایق ناخ نالمزا نینیشه و هوم



 ۷ ؛«ناغن قو و كلچوک لاوحا رکذ

 تنوأعم موف نآ و مک مج ارناشیا مای تزاجا رگا دنناسریم ضرعن

 تراشا زا دشاب نکم ات و مچیبن وا طخ زا رس و مان ناخ روک ترهاظم و

 هاچ رد ارناخ روک تعیدخ و ءوشع نیدب ماتن ندرگ دیامرف مخیادب وا

 ۰ هیده ()یناخ كلچوک بقل اب رایسب فحت اروا هک امدعب و دکفا رورغ

 ه ضیاف كلچوک جورخ هوای نرو تسجم تضج ناک زا ریت دننام داد

 ناور وا كيدزنب تشاد یقلعت ودب هک سکره یادخارف رکشل نایم رد دش
 م رهن رهما زین وا هک (ناغن قوت دیسر )خیل و 8) لییا دو دح ات وا و دش

 ودب ) دندوب هتک ناخ رگنچ تلوص هزاوا ز زا ()رتشیپ و دوب ()تیرکم

 عضاوب وا و دندمآ جد یا وب کا رخ و سم

 ۱. دندش هوبناوا هورگ ات دزی نآ رب نيزا و درکیم تراغ و دروآ ی نتخات

 رب و داهن ناخ روکب یور و دنتنگ ریظتسم و رایسب رک

 یالینسا نوچ و تفر هه و دمآ یه و تفرگف و دزیم وا یحاون و ۵

 یبرغ فرط زا وا ات درک رتاوتم ناطلس كيدزنب نایمیا دینشب ناطلس
 زا هنایم رد ارناخ روک و فرش فرط زا كلچوک و دوش ناخ روک هجوتم

 ۱۰ ات وا تکلم زا دبای ثقبس جفد و رهقب اطلس رگا دنک نوریب هنایم
 درب تسد رتشیپ كلچوک رکا و دشاب , لس !رناطلس رفشاک و ()غیلالا

 هلج نیرب و دشاب ۱ ار كلچوک تکانف # درادرب تسد زا یاتخ ارق و

 ۱۸ رکشل نییناج زا و رارق نیرب تفر تحاصم ناشیا نایم و دندرک ررقم

 ناخ كولشوک مان نامزلا مدق رد (ا,نایان ماوقا ینعی) ارناشیا ناهاشداپ و» ()

 ا ج نیزرب حبط عراوا مماج) «دشاب یوف و مظع هاشداپ كولشوک ینعم و یدوب
 شلاق :۲۸) ۰ لسا :ج لما: ب «لیا :هد «لیلل :۲ 0 . (۱۳۷ ص
 « ناقوت قوت : د « ناقوب : ب (4) « قاقوق :ج « یایف "۰ «قاتق:د , ناف :ب

 ود ره زا دارم دنیوگ تیزکم ارتیکرم نالوغم زا ضعب هچرگا : تیکرم موق 0

 از ی لو بس او « دنن |وخیم نیربک | ارنیزکب موق نینجه تسکی
 لدط ص ۱ ج نیزرپ عبط عراوتلا عماج) دنا لوخم زا یفنص و دنا هدوب لاح

 « نتخ و : دیا زفایم هد ب () « دوب :ج ( رتشپ :ب ۱



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج 11

 ,"ناغن قوت و كلچوک لاوحا رکذ

 هک یعاج اب )وا رسپ تسکشب ارناخ (0كنوا نوچ ناخ رگنچ
 تیالو دجم اجنا زا و در غیلاب شیب هار رب و تخیرکب دنتشاد یبوق تدایز

 رد هک وا ماوقا و تنگی اون یب و دگرب یب ابهوکرد و دما رد )اجوک
 رکشل زا یعمج دنیوگیم یضعب و ددتشگ تکارپ دناهدوب نما وا تبحاصم «

 تسنا تیاور كيب و دندرب ناخ روک كيدزنب و دنتفرگب اروا ناخ روک

 نوچ دوب فوقوم ناخ روک تمدخ رد قدم هلمج رد تفرب دوخ وا هک

 ترش فرط رد هک ید یارما و داهن زاغا نایصع ناخ روک اب ناطلس

 وا رش زا و دننسجیم لسوت ناخ رگنچ تیاجم و دندرکی یثکرس دندوب
 تسرایسب نم ماوقا هک تنگ ارناخ روک كلچوک دنتفایم نام وا تیانعب ۰

 ارناشیا سکره و دنا نانیرپ غیلاب شیب و (۱غیلایق و "لبیا دح رد و

 ینعب )٩( «كيزا : ب « كا : ۱ () «ناخ روک : ج «یاقب قوت : ب ()

 كلچوک دوشیم مولعم احمرص هیدع عضاوم رد خیراولا عماج زا کنانچ « ناخ كلچوک
 موخ هاشداپ ناخ كن و اب یطب ر و تشسا نایان مرق هاشداب ناخ كنابات رسب ناخ

 اركلم اطع « تئکب ارودرم هدرک گنج ود ره اب ناخ زیکنچ هچرگ درادن تیارک

 نب زرپ حبط خیراوسلا عمایم دینک عوجر « تسا هقاد :تبسد او یوپس دروم نیرد

 روک: «جب داف اذک 6 ۵4-۰1۳ ۲-۷ ص۲ج ۱۲۱-۱۹۵ ص۱ ج

 هار هراب رگید كولشوکو :۰1 ۰6 ص ۳ ج نیزرب عبط خیراوتلا عماج ف و « ناخ

 اجنا زا نا زا دعب دما رد اچوک تیالو دودحم قیلاب شیب قیرط زا و تفرگ زیرگ

 تفر یاطخ ارق ناخ رگ شب هیامتسو عبرا هنس بجر رد عقاو اهدزا لاس رد
 هدزاب تّدم دنتفکب ناشخدب دودح رد اروا هک یقو ات روکش یاهدزا لاس زا و

 ناخ كولوک ردپ اب ناخ زیگنچ هک هیامتس هنس قفاوم شوم لاس زا و دشاب لاس
 رد اچوک تیالوب هک یتفو ات تخیرک كولشوک و هتشک اروا هدرک کنج ناخ كنایات
 ؛لیا :ه د «لبما :1 6 «دش لاس هدزناپ عرب هنانچ هدوب لاس راهچ همآ
 (علام؛ج «غلاق: ب «علایم:۱ ۲ ۰ لما :ج «لما :ب

 جم نسس یی ۲ .ییسات زا یه تب ی هی نیستی نی ی نی ی ی تست ی ی ی ی ی ی ری

 توالت ات تا تب



 4 ست

 ضرخ داتفا رفت نک تنما یی دن را و یدنا لّواعم زا بیذاکا نیا و

 ییاتک رد 0 یتسود «تسا هنیاط ن نا تفام و لهج ریرشن

 دزک یبغا ترک و نریم ررکذم عضوم نآ رد دوب تا

 و تخورفارب نآ نایم رد اهغارچ و دناشن نایم نآ رد اردوخ ناگج و
 . نا ۱ نابود و درکیم تمدخ دوخ و دربی ۳ )نت هراظنب تاک

 ارناگجب و تفاکشب ارنآ هک یعقوب ات دندش هتنیرف نادب موف نآ ات دومرفی
 بنر ماقم ماق ")وا رسپ كي وزا دعب و «دروا نوری
 و لامج () ءاغز و لویخ لیهص زا دندوب ناروغیا دادع رد هک

 هک ی رس ات ءانت و (رونب راوخ و بالک و یوم
 نی تکرح رد لزانم نآ زا دناهینش یم جوک چوکز اوآ ناگچم

 ات نیسری ناشیا حم جوک جوکز اوآ ناه دناهدرکی لوزن هک تم رب
 رد تسا نش تفاخ اجنا زاوا نآ دنا هداهن انب "غیلاب شیب هک ینارعب

 ات هداهن مان (غیلاب شیب و هتخاس هّلحم خب و دنا هنگ ی تباث ماقم نا

 ریما ناشیا دالوا زاب تقد نادا و تنگ لیوط و ضیرع هصرع جیردتب

 ۱» هنوعلم هرجن ()هک هرجش نآ و دنیوک توق یدیا اردوخ رپما و دناهدوب

  تسا تبثم راوید رب ناشیا یاهناخ رد تسا

 جامی 32 یا بد :د () «درادن ارهملک نب یا ۰ 3 ج ب ()
 (رفز : :د ب () 6 رام قیهع * ۰ « قیه : و تا درادن ب «یاهل * "» « لاغب

 «روعن و: ج روس : :۲ «تسا نماين هرقب ای رقب حج رد روقب و ۰ دب قف اذک (0)
 و عیاب شی" قیلاپ شی : د « غیلاب شی : 9 غیلاب شیپ : :ب ( علاب شیب: 10

 :دج () «درادن ج « نفی : « « ییلاب شب : .د «غلاب شب :ب « عللاب سس: 1 ۸

 ؛اونا هک هرجش نآ و : ۲ «كي نآ هرجش و :۰ ب «كنا هرجش و



 ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج 31

 ات یتمصم و یراک یادتبا تقو رد و تسداععا ناشیا یواعد و مالک

 نیرب ۵ ارناراهب و دسکن راک چه یاضما دتنین ناشيا تتفاوم نایج اب

 لوسر تسا هدوب ) یتسرپ تب یاتخ رد و «دنیان تاعم () تفص

 ره دنا ما نرو هتساوخ ار""نانیوت و (*)تسا هداتسرف ()ناخ كيدزنب

 بهذم دوش بلاغ هک سک ره ات دنا هتشادب رگیدکی تازاوم رد ارموق ود م

 تالوقعم ()مون و دنیوگ مون تیم و ووصس ۱
 كلي ظعاوم و «تایور و تایاکع لیطابا رب لتشم تسا ناشی مالک
 زارتحا زا تسدوجوم نآ نض رد ۱ قفاوم هک

 تی ا 6ییا میان دیو تای بن لاثما و ملظ و انیا زا
 بلا اما ی تسا فلت اشیا بهاذم و 33 ین ریغ و ثان اویح ۰

 نیدنجچب نیزا رتشدپ قلخ نیا دیب رگِیم ۳ لولح به ذم ناشیرب

 حاورا دوب لوغشم تدابعب و درک ربخ روما هک سکره دناهدوب لاس رازه
 یربما ای یهاشداپ هجرد زا تسا هتفای هجرد ناشیا لاعفا تبسنب ناشیا

 و تمهت و لتق و روجن و یتسف هک تعاج نآ و یشیورد ای یتیعر اب

 تسدرک لولح ماه و : عابس و تارشحم ناشیا حاورا دنادرک یتلخ یاذیا ۳

 نوچ ۰ نو ال ام نولوقی تسارلهج هبلغ نکیل دنا بذعم بیس نادب و
 بهذم ببس نیدب و دنتفگ كشخ یاج رب )ناماق دناهناوخ یضعب مون 40

 رد هک ناتسرپ تب نآ و «دندومن بت ماوفا رثکا و دنتفرگ یتسرپ تب
 3 ارمالسا ()رت 7 ضغبم و تسین رتبصعنم ناشیز ۱ عید رب

 ؛تشذگرد کلخا تفوب ات ات ی تشاذگی راگزور نازماک رد نناخ ()دقوب و ۰

 "۳, « يسزپ تم شک راه 6۱۰ ۰. ؛ تعلص ۰ د ( تفیص ؛ ب «فص :۱0)
 قوسر ناخ رقیب یو ) هیات هافدا قسم ( رکن هن تسا هیردضم

 ارناشیاو «نساوخ ارتسرپ تب شیک هنه ینعی نانیوت و داتسرف یاتخ هاشداپ دزنب
 عوجر « نانیون : ۰ د « نانیئون : جب « نانوب : « تخادنا هرظلتپ ناماق اب

 ( بی ج «تمیف: هد ب ۰ لا عیج ف اذک 0) ۱۰ صب دیک

 ؛اقوب : ج «وقو : ب۱ مدرادن :ج (رت صقم:۲6) نااماق: ج۵



 5 ؛روفیا دالب حرش و توق تا سق ی

 یبرغ ملافا هجوتم و دندان ز زا رکشل دادعتسا زاب دادماب دید یاوخ نآ

 18 رایسب با و فلع دید هزننم یئارح دیسر ناتسکرت دم نوچ و تنگ

 هی (خیلابرق نونکا هک ( ":نوفامللب جن و درک ماتم اجنا دوخ سننب
 اریلقا تمام لاس هدزاود تدم رد و دانسرف بن)وجم اراهزکشل و داهع انب

 . اجنآ هک یضوم ان و دننشاذگن ینکرس و یصاع هاگیاج چه و دندانگب

 هنان تراع ن 1 یارو ام هک دناهتسناد و دنانید ()اضعا ناویح هان

 شک شیپ ماتم نآ رد و دندروآ دوخاب ارفارطا كولم و دنننگز اب تس

 كلم رگم درک مارکا و زازعا لاوحا روخارف اركيره ناخ ()وفوب جت
 تکلم زس اب ارکیره و دادن ار رظنم یتشز و تجاس بیس هک اردنه

 ۱۰ دنامن هار رب رگید گنسرخ جم نوچ اجنا زا درک رّرنم لام و دانسرف دوخ
 یتسرپ تب بپس و هی مدق نگا یا از

 ناگدنناد هک دنتسنادی رس لع ناشیا تقو نآ رد تست ناروغیا

 هک یوف نالوغم نایم رد دهع نیرد و دناهتنگیم ٩( ناماق ار تفرح ۳1

 نیطابش هک دننکیم یوعد و دنیوکیم لیطابا و دوشیم بلاغ ناشیارب ()هنبا
 ۱: تسا هتفر صحف سک دنچ زا و دنهدیم مالعا لاوحا زا و تسام رس
 ناشیا ابو دنیای هاگرخ نزورب نیطایش ارناشیا هک مانینش ام هک دنیوگیم

 و دشاب قتل ناشیزا یضعب و هک نکی و .دنیوگیم نخ
 تعاس ن نآ رد هک تسا یتفو تعاج نا لع تّوف و دنک ()ینالتخا

 ارتعامج نیا هلبجما ین زارب ذننم زا دنشاب هدرک یبیط توهش یانطا

 ۲. تسا هدوبن یتفرعم و یلع ارننالوفم نوچ و دننوخیم ()ماف تفر رکذ هک
 دم ارناگداز هاشداپ نوئکا و دناهدرکیم ٩( ناماق نخ عبت زاب مدن زا

 «ییلابزغ :ک «.نیلابرغ:ج «ییلابرغ : ب « عیلابرف :۲6)  «نوغاسالب :د ()

 و ؛اضعا بحاص ناویح و ۰00 .«غیلابرع ۰

 : 3 «حاورا زا : ۷ در اذن قب ناز جا هما خ :۲ (۲ «نااماق :ج

 «نااماف :ج ( یالتئا :ب «یطالتخا :ج 6 ۰ «حاورا زا یفمب



 ؛ ینیوج یانگناهج ْرات ق لول دلج 31

 زا و یدنتفر ۷ سسجقب ناغاز .یتشاد یعصم اد هک یدنتسناد اپغافز

 زا دوب () هتفوخ هناخ رد یش یدنیکب ز زا دعب ات یدندرک م العا لاوحا

 رد اردوخ سرت زا وا درک رادیب اروا و درک لوزن یرتخد نکن نزور
 رو زیره 1تن یا ی 94 ییزبام)یفبش و تخاس باوخ

 و دنیوگیم ()غاتقا ارنآ هک یوکب ات تفرب رتخد ناب دین هدرک تلالد

 شث و لاس تنه تدم ات و دوب تلاکم ناشیا نیم جم ریش قو

 عضوم نآ رد یدنتگیم نخ و یدمآ زاب بشره زور " 1

 نامرف ریز برغ ات جو تنگ اروا درکیم جادو اب وا هکرخآ بش

 حج اراهرکشل راد مدرم ساپ و شاب دهتج و دجم اراک دوب ست

 و تر بناجم ارنیکت روا وا (٩نازا نیرگ : درم رازه دصبس و درک ۳

 ارنیکت ()رستوق و تللا نآ لثم اب و درم رازه دص (و «داتبرف زیترف
 دوخ سفنب و ؛تبت فرطب ارنیکت (۱ كلاکوت نادنچه اب و ؛توکتت دح

 وی اررگید ردارب و یک یا دالب دضاق درم رازه ۲) دضن اب

 ناچ اب دندیسر زاب بايماک دندوب هتفر هک یئاج سک ره ی تشاذگب دوخ

 ۲ نوقرا عضوم راپ ایسب مدرم یناج ره زا و دوبن راثو باسح ارنا هک اهتمت 1

 ناشیا کح رد تنم کرم فرط و دنداهنانب یاب ودرا رهش و دندروآ

 باوخم دیپس یاصعو اهماج اب (")ارریپ یصخت ناخ " )وقوب نآزآ دعب دما
 ارگنس نیا کا )تنگ و داد ودب لکش یربونص یشب گنس هک دید

 قفاوم زین ریزو دوش وت رما ْع لظ رد مع دح راهچ درک یناوت تظفاحم ۰

 «عاتقا: ج «غابتفا ای غابقا: ب «عاسق :۱ «عانقا : 3 (0) 9 یا
 نازا:« ب ۱ ق اذک درادن ار ءود» ینمب هلک نیا ج60  «عاقا ۰
 ان 0 ابد( درک نیز نا: 5 هو دوک نگار: جو درک نیرگ

 تب کا ۸ « درادن ارواو 0 (روق* ۰ (وتقفن حج ( ربوق * ۳

 «نوقزا:۰ «نومرا: ۱۱۰ ؛ دصشش : د 0) (اذک) روا :* ۰ (لکرتت "3 « لاکوب

 «رازه: ج «اررازه: 3ب «اررارعم:۰«۱ قانک ) هوقوبا:۰ «اقوب: ج ب(۱۱)
 ( دنتفگ و دنداد : د ج (۱1)



 ۱ ؛روفبا دالب حرش و توق یدیا تا ید

 كيره ناهد لباقم رد و هتسشن یرسپ كيره رد ادج ادج هاگرخ دننام

 هرقن زا یاد اههاگرخ ()رپز رب و یدادی ریش تجاح ردلب هک هتخیو | هژیان

 م رو, تمدخ یوناز () مارکا هار زا و دندمآ یم بی هراظنب لیابق یارما نینک

 دیدپ ناکدوک رد یتکرح و دنتفای یتّوف تسج ناشیرب داب نوچ ر#
 ه تمدخ مسارم و دندرک میلست تیاجیقازا ارناشیا دنا نوریب ایت زا ۲

 دندمآ نخ رد و دن گر عاضر ح زا كنادنچ دندومن مدفت زازعا و

 و دنتفر این دنداد ناشن اهتخرد نادب ارناشیا دندیسرب ردام و ردپ زا ٍ

 زازعا ارراجتا تبنم و دندومن مازتلا دننک ارنیدلاو فلخ ٍدالوا هک یتمدخ

 هک هتسیاش نادنزرف کدیدنش نخ رد اهتخرد دنتخاد بجاو مارکا و

 ۱۰ تیاعر توبا قح و دناهدرپس ءوبش ")نیز دنشاب هتسارآ لاصخ مراکب

 و نآ رد هک ماوقا نآ تمامن . تنیاپ مان و داب زارد ام رع هدرک

 تقوب ات .دنتشادیم رب نارش تففاحم نب نخ ناک مراظن دنهزپ

 (رتوق | رمود نیکت ؟"رفنس اررتگرزب رسپ دنداهن یان اریرسپره تشگزاب

 زا دعب «نیکت " ")وقوب ار نیت روا ارمراهیچ نیکت " ۱ لاکوت روس نیکت

 ۱۵ ریما ۹ ناشیزا 0 دندرک قانتا تیگغ تالاح نیا نهاشم

 ارناخ.(۱ رقرب دنا هناخ زع یراب هداتسزف نافیا هک تخاس دیابن هاش و

 دنتفای تدایز تیور و یار تناتم و تروص هاشم نسحم رگید نارسپ زا

 فس و موس تمات تسنادی فیاوط یابطخ و اهنافز تماقت و
 یناخ تخن رب ارو ا و دننخاس نشج و دنننگ عمتج و دندش هلکلا و ظنللا

 و مع را و یک درتگ داد طاسب وا دندناشن

 هه هکداتسرف غاز هس اروا لاعت قح دندش رایسب وا )لوخ و لیخ
 :هب() «بداو مازفلا : ج «بدا مازتلا:د ب()  «ریزب : ب "ریز رب :۲۷۱)
 انک )۰ رس 9 « درادن ارءهلک نی ۵ زر «نیزات "دج « نيا

 :ب ( كاکوب :۲ « لاکوت: د " "ج ف اذک0 (روف ۰ (وق :چ (روق: ۲ «د ب

 (روقوت : ب ()) « ققوت : 3 ( روقوت : ؛نب ۰ دا ف اذک ۵ _« لاک ۶ « لاک

 « لویخ : 1 (۰) ( وقوب * ۱« اقوپ : * «افوپر ج



 ؛ ینیوج یادگناهج خرات و نوا دلج 9:

 تدم و دندون وا تعواطم و دندرک بصن یریما دوخ نایم زا رگید

 ناخ )وقوب هک یدهع رد ات دندینارذگ راگزور هلج نارب لاس دصناپ
 یاچ مسر و تسبایسارفا ناخ ()وقوب هک تسنانچ ءاوفا رد و دما دیدپ
 تسدوب نژیب هاچ دنیوگیم وک مروقآرق رانک رد ۲ گرزب ینس و تسا

 غیلاب ودرا نآ مان هک هناخ دور نیا بلرب شاگراب و تسا و 9
 رد تاذاح رد هاگراب زا نوعی دن و ؟)خیلاب ووام میکنم تسا

 موی ٍِ ۳ ؛مدرک نهاشم ارنا هک تسا هتخادنا روقنم روطسم ۵

 روقنم گرزب یگنس هتخت هاچ رد و دنتفاب یاچ دندانگزاب اگنس ریز ناف
 ییتنارم زن 1 نامرف

 تعاج ۰ نآ طخ دندروا دنناوخ 7 2 از ناشیا هک یوق یاتخزا دناوخ ۰

 "هئاخ دورود مروفارق یاهناخ دور هلج ز زا دهع نآ رد هکر وقنم ۳ دوب

 وال ار هک یضوم رد کس اریرگید و درگ )الثت ار
 تسدوب برافتم تخرد ود نآ نایم زد ددرگی لصتم رگیدکیب دنیوگ

 یاگرب ناتسمز رد ("ژان لکشب ب تسآ خود دیوگ ) نوست تخرد اب
 ید اریرکید ر درام هزوفلج معطو لک ۱۱ و رب دریا ۸

 ینانثور ناسا و دما دیدپ دنلب گرزب شوک ود ره نایم رد 3

 اربیجت تلاح ن نآ دم زیر هوک زورب زور و تنگ طباه هوک نآ نایب

 عضاوت و بدا ءا هارزا 3 دندونی بت روغیا ماوقا دندزک هاشم نوچ

 دندرکی عاع-ا نآ زا انغ لثم حرفم ن یاهزاوا و دندرکی بّرقت نادب

 ارتالماح كنانچات تفاتی یئانشور نآ زا درگر ب درک ماگ ی رادتم بش ره و ۰
 دوب هناخ خب قآ نوردنا دم هدانک یرد دشاب نیج لح عضو تقو

 ورام: و« « قلب وام :د « قلاب ورام : ب () و و یک :ج «وقوب : ۱ ()

دن ارهلج لصا ب " ناا ماق » ج دارد ضای (0) « غیلاپ
 ب۵ ؛درا

 نا ِ و «اکلس : ۱ 0) « ملا عیج ج ین اذک ) هک :دیا زفا یم

 ی ۲۰ زر هو نیا ی و «وجالق : ج یجالق
 (زوت : ۰ ( وب

 نیت

 ری. تا تب تم سس اس ین یاس نت ۸ تا ی مش ریس دی ی تک ی ایا یا تا ی ی ی ۳

 ۱5 ک  ی ک دف



 ۳۹ ؛روغبا دالب حرش و توف یدیا بسن رکذ

 رد دشاب ینتثک وا رگا دنبوگیم و دننسرفی برح اروا دبای صالخ ناج
 لک داععا هک دنتسرفیم تلاسرب نایغای كيدزنب اب دوش هتفک دوخ برح

 یاوه هک مک عضاوم ای و ارلوسر تعاج نآ ندینادرگ زاب رد دنرادن

 تلاسرب ماش و رصم هساوه ترارح ببس زین ارییک الب دشاب نفع نآ

 : یضوخ تسدایز تروشم و رییادن نیرد نوفاس نوچ و «دنداتسرف اجنا
 راوتسا بوچ هد و دصب زین وا دوب وناب ترضح وا یقلعت و تسا هتشادن
 نر رب ون و صالخ رازا لحرب

 619: و تساخرب دو یو دیو و

 ۱۰ نیا و داهن مان توف یدیا و دومرف ودب نشوشارب یاج تفر () ترضحم

 ؛دوب عقأو ٩( هیاتس و نیسمخ هنس روهث رد تالاح

 رب روغیا دالب و تو یدیا بسن رک

 ,ناشیا ۳ بچجوم

 تسروطسم ناشیا یاهباکرد منا منا زا همش دش تبث ناشیا لٍاوحا نوچ

 "* رد «دش هتشون اررارقا و قیدصن هن ارباجتا ناشیا بهذم و دقتعم زا
 هناخ دور رانک رد روخیا بسانت و دلاون ءادنبا هک تسنا روغیا ز

 و دنناوخ (" مروقارق ارنآ هک تس 1 شوک زا نآ نا جینم هک تسدوب ()نوفرا

 یس و دنناوخی زاب هوک نادب ۸ تسدومرف انب ن رااف دهع نیرد هک یرهش

 رد و داد ون کود یوق هناخ دور ره رد تسا تصتح نآروا ينا هناخ دور

 ۲۰ ملوقا رارقب تگ هوبنا ناشیا «ورگ نوچ دندوب ءورگ ود روغیا نوفرا
 شییکی :۰ 3« شیکی : ج ج ( شمک :ب «شیکب :۱0) ۲+ صب دینک عوجر ()
 نو کت تند نم )0( «اجنآ زا :۰ ب « غا زا : :دج ق اذک(0

 :۰ « مروفاروق :ج « مو رفأرق : :ب () « نوغ را : و( 1۰0 هنس : ب

 «(عضاولا لک ف) « موروفارف



۱۰ 

۱ 

 «ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۸

 ات دیناسر نامرف دندرک هضرع نیمز یور ی نیتم یار رب و دما
 دندینادرگ زاب غیلاب شیب اب ناینا تففاوم رد وا ناراب اب ارتوق یدیا

 ارنافلخ موم هشیدنا دوب زور نآ رد نانمّوم دصف هک هعمج زور رد مو

 باقر كلام هاشداپ نامرف و دندرو | رضاح ار ناتسرپ تب و نادحوم زا

 و تشادرب وا رس دوخ تسدب توق یدیا ردارب ()خکوا دندیناسرب مع ه
 ارتیحان نا و دندز من ودب نایم ()جاکدیا و ()یتفاکلیب وا ن نازایی

 راک طناب ۳ راک نآ تدینع نرو یکم ا زا

 یاپ ناتسرپ تب و زارفرس نانمّوم نیما بر مث دحا و ومظ نیز
 تام یرابب لقب دکل

 راذح نب را دنا نم راذح « راوع نفویسلآ و لبا حنا

 تعاج نآ راک صتفت تفو رد دوب "شیا یارما هرمز زا یبکتی الب و

 زا و دوب سوبح رکم و زار نیا روهظ زا شیپ كيره لاعتفا تازاج و

 مامناب وا راک ان هدرک هنهرب و دندوب هدرب ارص یو اب اروا سویأم یدنز

 هک اریتعامج دوب هتفرگ قّوف تدایز هک هضراع ببس (٩اریکیب دنناسر

 ریز زا وا دنانیشخب ناج اروا ر دیزم هقدص دناهناری تسایس زور نآ
 ؛ تسا هتفاي تاج ریش

 مر و نی نم کیو هل هاست نام زر ل
 هتخبران وا نوخ دوب لِش نامرف همدقم رد رفع ایا سین زن تلاح نیرد

 () صیصحن ارقطان و تماص و یثاوم و یشاوح و نادنزرف و نانز اما دناب
 را"تشا نتشک یعتسم هک یراکهاگ هک تسنا لوغم ک ولم مسر و فووک

 :۲ (یماکلیب : ب « یفاکلب : ج () « عکوا : جب « غکوا :۱ و هد قف اذک ()

 «جاکلب : یوگا سن :۱« ج ف اذک 0 ( یناکلس :۰ « یتاکلس : :د « یفاکلس

 دوصقم -- « شفاغ : او «شلاخ :  ٍب «سعاع : 1 ( ۲۶ صب دیک عوجر ؛ جاکلیب: ۰ 0

 دوصقم - ( کتب :۰ « کی :ج کنبآ ۱6۶) ؛تسا ناخ كوک هچوز شیاغ لوغا
 « صیهف :د ب ()) «تسا نااق رکنم ردام یکیب یتوقرس



 ۷ ؛روغیا دالب و توف یدیا لاوحا متن رکذ

 دندرک ًاهتمدخ و دنداد اهتوشر اروا.دوخ ناج سرت زا ناروغبا زا سکه

 و داهن زاغآ لاوحا صقف )نیون راسکنم )تفرب توق یدیا بذع رب
 یاهتسد و ()دنتشادی یاپ هبلاطم و تبوقع راک توف یدیا راکنا بپس

 رکحم وا ُهنینش رد یبوچ داتفا یور رب یتقاط يب زا هک دنتسبب نانچ وا

 ه عضوم رب راوتسا بوچ تنه | ارلع یازج بوی ور

 فارتعا و دونی رارصا نا ری نانجمه توق یدیا و ) دش ماقم ماق راز

 هیاف یتسار زا زج تنگ اروا دندرک ههجاوم وا اب "اراقوب شکت دروایف

 و دشن ّرتم مدف تلالض رب دوب هتفر ناشیا نایم هک یئاهنضم دوب دهاوخن
 اهن توق یدیا هجوم رد اهتنا ات ادتبا زا دندرکر ضاح زین ارییگت الب
 «.:دمزین وا یرا تنگ دوب الب نوچ یئالب وت تنگ به تیاغ زا درک ریرقت
 دعب زین ٩( یتفاکلیب و دندناشنب رترود و دنداشگزاب اهدنب و دش فرتعم

 هنام هک گید هلن وه و دا ارقا و مک. یی هبلاطم عاونا تدیاکب

 راوگ شوخان سووک عج زا دعب و دندرک لاّوس ادج ادج اركيره دندوب
 هرابظا و دندرک فذق دنتشاد ناهن هنیس رد ما ر ایت () تابشخ تانشخ زا

 + تیکت رو و تایپ یخی روت رد انها
 فن تفلاخم رد یاثیم و دبع ماربا زا هتشذگ یاهنفس قاث و ِ

 اوت لات ابرو لب لات ناب اه بالا دندرک لاوس
 ۱۸ صاح عاجاب ناشبا رارقا و فارتعا نوچ ورک مک اب

 هپس نيون راکنم و ؛ ما عیج ف اذک 0 «نآاق وکنم یودرا رد ینعب ۱

 1899 قروپ کد «نااق وکنم دع رد دوب نانبون و ارما لک سیئر و رالاس
 توق یدیا رب هک ارلکوم لع نیا یازس ینعب 9 « دنتخادنایم رخ تب یعب )۳

 « دندز لکوم نیر رب نیمی دینک نوریب وا هیقش زا اربوچ هدون مخرت
 «یتفاکلس : : ب «یتاکلپ : چ 0 « غیب + "« ءاقوب ؛ شکوب : "د « اقوب شمکی : "1 (۰)

 تیایخمت ام نا و منا تای 100 7 "م ( یقاکلم : :د « یماکلس :۲

 نو بیا بم (درایناو ۰ « تاثیبخ :ج «تایثخ تایسخ : و

 (...-.دندز ناب یرایش بوج هکنا زا دعب ۳ ۱ نیا دارم



 ؛ ینیوج یادگناهج غیرات زا لّوا دلج ۳۹

 نآ زا و دندومن راکنا دوبن ٌرگید یبور تثگ بهاذ یار و لفع و دش

 یدیا بناج زا لاف و لیق و لادج و رینن زا دعب دندرک داعبتسا راک
 () شکت و دنداد طخ شیوخ تحاس ت.ءاربب روکذم نارای اب توق

 طخ مه دندوب ییاسح رد هک رگید ناروغیا نآ زا و «دوخ راتنک ميصصت
 نیزا دعب دراد نخ و دشاب هدوب یربخ یفاعم نیزا | و

 لام زب دقاب نامرج هلج زا زین وا دوش رهاظ و ۹1 نوربب ()یرامغ را

 شیب رد اناه راک نيا تنگ و تساخ یاپ رب 7 شکت « حابم وا نوخ و

 کگرزب )یوغراب رد ان مور ناهج هاشداپ ترضحم دسرن عطقب غیلاب
 رد ارا)شیکت و «دنناسر مدفتب نآ فاشکتسا و ثحم تغلابم و اصقتساب

 یدیا لوصو راظتنا و فقوتب 0 داتسرف لاح نیا یاهاب (0 یی اب همدقم ۰

 دیسرین ۲" توق یدیا و دون فوت یدنا «دش نامرف وا عابتا و توق
 كنانچ درکی نخ راکنا نوچ درو رضاح وغرابب ایلاح () اروا () شک
 دیتس درب دننزب لهد رب هک یاپیوچ و دندرک داز ردام هنهرب ار وا دوب مسر

 وکنم ناهج هاشداپ تنلاخح رد ناشیا تتفاوم زا لاح هقودصم تبقاع ات

 و دندرک یخ اروا دوب هدرک ریرفت )شیکت هک هلبجتا رب () درکر یرقت نآآأق ۰
 زاب توق یدیا راضتاب ملا *دالونکنم اب ار "شیکت و فوقوم

 هار هن هک یار رب ناشیا لوصو زا شیپ دینش نابینا ربخ نوچ دندینادرگ

 و درک یرف و رک خیل شیب رد هک امدعب زین ٩٩ شکت و دش ناور دوب ناییلا ۸

 با بآ )۳ میچ ف انک ۵  «شییکی :۰ «شیکت :د )
 : «شکت تار هات ی که اکد

 « یجلیا اپ : ی هک : ۱۸ شیکپ

 «شمکب :۱ 0 « توق یدیا رد و : جب ۸ « ارهاظ نیدلا فیس ریما ینعی ()

 ناف رکنم» تاک ب۱ ۱  هاریمکتیب الپ مپ )۰ «نشیمکی :۰ (شییکت ؛د
 ؛شمک :۱0) ( شیک : ب «شسکپ : ۱ ۲) « درادن ار * درک نیرفت

 « یالوتکنم 3 « تالوکنم : ج « دالوفوکتم : بن 6و لوح : ۱ (۱۵) ( تک

 9 ؛ :۰ «شیک : ۱۸۱۵ « الوقلم :و 4 القکتم

 ۳۳۵ رد ور ی ی ی ی ی ی



 ۰ ؛روفیا دالب و ثوف یدیا لاوحا هیت رکذ
 كنا تقو هنیدا دجعم ()ٌهعفر رد هعج زور هک دندرک قافتا و دندش

 ءایس ارناشیا ةايح یور و دنوش هدانگ نماکم زا دنئاب هتسب زان نیذا

 ی اه یا و ده ار ی ی و سا که یک
 بهراو هللا و لضنلا نوصقنی ۸ و ۰ دفوم هلا و تجملا توتنطب ۴

 . تمدخن توق یدیا كن تلعب تین نيا مدقت و تصم نیا ماما یارب

 عیتج روغیا جاوفا و دز رحم هبیخ دوری وفان و هجاوخ و ()شیاغ
 یسفرک حس قارتسا یش (*) یتفاکلیب هلج زا مان (*) شیکت یالغ دندش

 611 رد هتنه زا دعب ات هنشادی روتسم ارنا و هدونشی ناشیا رکم و رییدت و

 مدفتب یناوتی چره دیوگی و دنکیم تموصخ نانالسم زا یکی اب رازاب
 ۱۰ فیس ریما تقو نا رد و تسداتفا زور هاب ار قم نانو

 مدقم یتبتر و مشتح یحم و دوب قیئو ینکر ترضح ناکرا زا هک نیدلا
 ار()شکت دندرک مالعا اروا نخس نیا زا ناناملسم دوب غیلاب شیب رد تشاد

 () شکت درو یاجم دوب هتنگ تموصخ یانثا رد هک یزمر شیتنت و دن اوخم

 نا رد و داد ریرفت نافلاخ تعامج لاعتفا و هشیدنا و لاح تروص زین

 "-نشور ناغلاع لایخا زین و دون بسر )2۶ اشنا( یولج ایا روت
 ترضح هجوتم و درک هشیدنا نا كرت رارطضا هار زا توق یدیا و نش

 نآ اب وا دانسزف یرسر ءارزا ترف یدبا دادزساب نشلا تنیس ربا دخ
 ارشکت دینر تیذلا فیس ریما كيدزنب و دنتشگز اب نوچ تعاج

 تعاس و تقو ناشن و دوفث عوجر دوخ ةتنگ زا دندزک هلباقم و ههجاوم

 ۲۰ بلاغ ناشیرب تریح و تشهد درک ریرفت جاگنک ماگنه ناوخا و ناکم و
 : ۰ (شفاغ : د « سلاع :ایف و خ :1 () ( هقفر :ب 400 ملا بلغا اذک ()

 « تسوقا و هجوخ وا سپ ود ردام و ناخ هارک هجنوز شهاغ لوغآ دوصقم - « شلباغ

 با[ () «سکب :۱ «شیکت : جب 11( «وقاب :د (وغای : ۰ ج ؛وعاب : ب (0)

 « شیمکت مالغ 9 کی :1 (0) « یناکلس : ۰ « قاکلی : د « فاکلس : ج « یفاکلس

 ( شیکت : د «ناخ گنج نب نوت نب نآاق رکنم یی 0 کیا

 شیک



 ؛ینیوج یادگناهج خیران زا لّوا دلج ان

 تشذگب ییب نوتلا هک دوب نیسرن زونه دومرف یشیماخرویس ودب اریکیب
 توق یدیا ملست زا شیپ دومرف وا دزمان ارا)یکیب ج۷ یدنیک# زا دعب
 و تشگ توقف یدبیا و تفر ترضح تمدخم ()نیاممک وا رسپ دنامت

 م توف یدیا (٩نیامنک كيدزن قدم رد درک فرصت ارا)یکیب نیج
 و تفای ردارب یاج نروتاخ انیکاروت کج )یدنلاس یا ردارب درک چوک
 یّفولا هّلا و دوب مرتح و نکم كين و دش توق یدیا وا مان

 ,ناشیا ل اوخا همسن رکذ

 درک دیابی تبث نآاق وکنم سولج رکذ زا دعب رکذ نیا ریرقت دنچره
 ؛داتفا قفاوم نآ تابثا دومن قیال عضوم نیرد ارتیاکح قسن نوچ اما

 هک یردغ ببسب دش ررقم نآاق وکنم ناهج هاشداپ رب اع كلم راک نوچ ۰
 وب روغیا ی : دیدب ینالتخا دندوب نیشت دنا یتعاج

 هد وا مضلا هل ةيسْنحا و هتفگ ناشبا كلم ناکرا زاو تسیرپ تب
 و درک رهظتسم ی دیعاوب اروا دنداتسرف توق یدیا

 و عضاوم ن زا و غیلاب شیب و و نام هه درب نا یی هلیجنا

 رازه هاجنب و دنهد تراغ و دننک ربسا ارناشیا دالوا و لام و دنشکب ۰
 روخبا یارما زا تروشم نیرد دشاب ددم جایتحا تقوب ات دننک بترم درم
 نافز كي ناشیا اب 0 جاکدیا و ()نوقاس و ()اقوپ شیکوت و (۱ یتفاکلیب

 عبط خراوتلا عماج « ساک : ۲,« سانک :ج «شامثک :ب () یکی نیجال :ج ()
 :پ )۳ ییب نیجال:ج ج کی یجاات ب0 « نیمنک : ۱۱۹ ص اج نیزرب
 5 ور ق ال 0 ی ۱715 صااچ نیزرب« سامنک :ج « سامتک : ۰ « شابثک
 :ب ۱ «یتفاکلب: ج (0۵  «یدلاس: ج۱۰ ۱۷ ص اج نیزرپ حبط خراوتلا عناج و
 :118 قرو رخاوا رد و « اقفوب سوم : اجفیا 10 ی " « يتاکلپ + : د « یفکان

 سلوب : د «اقوب شمکت ؛ اقوب شلوموپ : ج « افوب شمکت « اقوب شلوب : ب « اقوب شیکی
 قاب راس ۵ و قو یییکپ /اقیب یقیلوب:« «اقوب شکوب « اقوب
 « جاکدنا : ۰ «جاکدنا : ب «حاکدنا :۱ (دج



 ۹ ؛ثوف یدیا دایثنا و روغیا دالب صالخقسا رکذ

 اخ ٌگنچ رگناهج هاشداب ندرک تعباتم و تعواطم و یاتخ ارق اب

 زازعا ارنایچبا داتسرف وا تمدخم ار/)یابرات و لوغا رع و ()اتق شلاتق
 تقباسم رو ۱ نامرف لاذتما هدرک تراشا ترضح وآ تردابع و تسدومرف

 نهاشم دوب دوعوم نادب هک اریدیع)وم كیسر این نوچ تشاد بجاو

 , دما فک تد کلچوک بناجم رکشل یزسا تنگ راب یشیماغرویس اب و درک

 لاختما دیسر نامرف روغیا یحاون ز نا راک نادرم اب توق یدیا )ی تردابم

 ۸ 1م رکشل نآ زا نوچ درک اهددم و دش ناور وا تمدخم درم دصبس اب اررما

 رگنچ نوچ ات دوب مثح و لها و موق مزالم تزاجا کحب "و دون تعجارم
 هراب ید 5 نفر نامرف دش دیح ناطلس دالب هجوتم شیوخ سفنب ناخ

 ۱۰ صالتقساب یانکوا و یاتفج ناگداز هاشداپ نوچ دنیشن رب شیوخ رکشل اب

 () یخ و هرس رک اب یا ۷ اسب و دعای رو راب فک

 ۳ تایار نوچ و داتسرف ناشيا تب رد زین اروا دندش دودح نآ و

 نامرف ک غیلاب شیب زا زین وا دومرف ٩( توکت مزع و دیسر ٍدق مخماب
 طراوت هر و

 تل  ناو ۱ مار روز یو رب ی

 ویلا ایر تتراتا 8 تکلم تخت رب ()نااف كنا تقو

 « شل اتق : "چ «اه شا جااق : 1۶-1 صا ج نیزرب عبط خراوشلا عماج ف اذک ()

 (هد۱ قانک 60 هایت سای :و ؛اقتشلیان : م «انف سلمایق "د «ارشلتاف : :ب
 «یراتات ۱۱ ص ۱ ج نیزرب عبط یراوتلا عم اچ «یاتران : :و «یاتراپ : "چ «یاراب : ت

 دیاز واو ابرگ و ملا عیج یف اذک (۵) اب لا قاب قو «۰ یف اذک 0
 ۱ ۱ نیس

 :ج۱ هد قف اذک 0 یادرت : ب «یاتروت : :د 6 یارپ : ۳ « تسا

 هد بم( تا ۱1۶ ص اچ نیزرب عبط خیراوتلا عماج « روس نا ززف
 رد و 0 « فالع ؛ ۱14 ص اج نیزرب «قالع : "و « فالغ : "چ « فالع

 تافو ینعی )2 ۰ «روکم :ج « توکتت :۰ « توکنم : د )٩( ( بشخن : (هیشاح
 «تسو دب فرصنم دنیوگ قلطم نااف تقوره و « نااق یادکوا ینعب ۱۱ « ناخ زٌْگنچ



 ؛ ینیوج یانگناهج ران زا لّوا دلج ناز

 رب تسناشیا تکلم ةطساو عضوم نآ تقيقحم و دوب وا رواج و لصتم
 زگنچ دانحا و دالوا و تسیاهبش تفر رکذ ما «هریاد و زکرم لاثم

 تن و کش و تروی و اقم 3 ی کر هک دنشاب تدایز رازه هد ناخ

 و ادچ

 هک تسا تیاور رگید كولم زا منا فالخ رب تسناشیا تقفاوم نیا ربرقت *

 بولغم و روهقم مرجال ات دشیدنا ردپ عفد رسپ و دنک ردارب دصق ردارب

 دالوا زا هک ناناخ تدضاعم و تتفاوب و ته ی

 هویش هچ ارنانمئد و دندش بلاغ هنوگچ مع هه رب دنتسشن ناخ گنچ

 ی لقاع درم ات تسنا خرات و شراب تابثا ی دوصقثم و قد کن تنی ۳

 در بذپب تالاقم نیا لانما هعلاطب و دوش برج براجم تاناعم

 ؛توق یدیا دایقنا و روغیا دالب صالختسا رکذ

 دنوادخ نآ ینعم و دننوخ ()توق یدیا اردوخ رهما روغیا كارتا
 هک راهب نأ رد دوب ") قوجراب توق یدیا تقو نآ رد و دشاب تلود

 هتبر رد زین وا دش باغ 2 رهثلا ءارو ام دالب رب یاتخ ارف ,م
 دوب 5 یا و | مان داتسرف ۰ هنح اروا و دمآ لام ءادا لوبق و تعاط

 هدرپ قرخ و رب یودع و رب تسد دش رفتسم () کواش نوچ و

 وزآ تیعر و ناریما ات تفرگ شیپ وا یارما و توف یدیا اب تمرح

 هبلغ هزاوا و تثگ یلوتسم یاحخ دالب رب ناخ ُرگنچ نوچ دندش رثنتم
 هجاوخ (ارف ارنا هک یهید رد ات دومرفب توق یدیا دش میاش وا تبص ۰

 ندش یغای مالعاب و تشابنا ورب هناخ و دندیچچ هناخ رد ارکواش دیگ

 عماج «درادن جقوجرای : « ب()  (عضاوم بلغا رد) تق یدیا :و « د ()
 اضبا خراوتلا عماج کاش :ج 0 ؛یقچرواب : ۱۳ ص ۱ ج نیزرب عبط یر اوملا
 « درادن ار «ارق» هلک د () «عداش : ۱1۳ ص ا ج کوش: ۱5 ص ۲ ج



 9 «ناخ زگنچ ءانبا رکذ

 ؛و نام زد اقا و :دافسا و هالرا هه تیطعن فور :را اما: شاپ
 یاتلیروق رد ()نااق وکنم ناهج هاشداپ كنا لیلد و دنا كرتشم كلم
 و تنانب و نینب زا ارباسنا هه و دومرف صبصحم اركلام تمام مود

 هصرع ناخ رگنچ تلود دهع رد نوچ و «داد شخم ارتاوخا و ناوخا
 ه درک نییعن دنیرگ تروب هک ناشیا تماقا غضوم ار ره دش عبش تکلم

 « 10۶ دودح رد دانحا زا ار گید تعامج و دوب وا ردارب هک ()ارنایون نیکتوا

 مزراوخ و ")غیلایق دودح زا اریشوت رتگرزب رسپ و .درک دزمان (7یاتخ
 تسدیسر راتات بسا مس هک اجنا ات بناج نا زا و راغلب و نیسفس یاصقا ا
 ماقم و اراخم و دنفرس ات روغیا دالب دودح زا اریانغج و «داد ودب

 ۱. دوب دهع لو هک یاتکوا هاگتخن و ()خیلالا رایج رد دوب ")ساتق رد وا

 تخت رب نوچ دوب "قانوف و ""لییا دودح رد ردپ دهع رد وا تروی

 او درک لیوحمت تسروفبا دالب و یاتخ نایم هک یلصا عضوب تسشن یناخ
 ۱۳ زین لوت و تسا تبثم ّلح یلع لزانم رکذ و داد زر نواب ءاگباج

 نمف رد ۹۷ ص ۲ ج نیزرب عبط ْعراوتلا عماج رد () نوچ :دیازفا یم۲ ()
 5 هکوت «نیکنو ۱ کوق : 7 ی یاکوسب دالوا دادعت

 اروا و دنیوگ نیکجتوا ار نیکچوک رسپ و ,تروی و شنا دنوادخ ینعی نیکجتوا و تسا
 تم یعاقاب هدوب یلاش ؛ قرش رد وا تروب و تیالو و.  هتشگ ملع منا ن نایون یجتوا
 نیکتا : ب اتم یکنوا : 1-«دناهدوب لوخم زا رگید یبوق مه بناجنا زا هکنانچ
 « قیلاق : "ج «قلانق : :ب () «دنج :۱۲ هاطخ : د () «ناقوب نیکتوا :ج «نایون

 ی د قرش ناتنکرت رد هدوب یرهش و خیلایق -- « میلایق : 1 «قلایف: و ۰ «قلاق د

 و رد

 خیل الا () قشایف : ۰ ۰ ساق : د «سانف 3 (ینایفد وب :یاه۳-۱۱ هیفاح 1

 دزیرم ساک هریجم رد هک یلیا دور یوررب هیلاح هجوک رهش ی اوحرد مقاو هدوب یرهش
 ویسم شاوجم دینک عوجر رتماقت لیصفت یارب «یبرغ نیچ رد رپ ناچ نیت تلایا رد عقاو
 ناتسلوخم یبرغ رد تسا یدور لییا (0) ۶۱۰-۶۱۱ ص خیراوتلا عماج رب هشولب

 ارنا زین نوا و دزیریم لک الا هود و ةیمور یربیس رد كسنچ هیریمس تایا رد

 -«4۱۷ +۱9 ص خراوا عماج رب هشولب وبسم یو دیک عوجر «دننوخ لی و لیما
 نیس نیس ی

 ؛قایوق : و « «قاقوق: "ج «ینابوق : 71 ۸ «لیما : 1 لا: و لی: ه د پ



 « ینیوج یایگناهج خرات زا لّوا دلج ۳

 وا نامرف رم و لذم رابجاب یوق و رایتخاب یوق لوغم لیابق و دندش
 و نایان و لوغم ماوقا و لیابق دنتنگ وا کح داقنم و حیطم و دندش

 ناردارب و رتدرخ نارسپ رگید و درک شخب روکذم نارسپ رب اهرکشل تمام

 دییشت رد نآ زا دعب و درک نیبعن بیصن اهرکشل زا ارسکره ناشیوخ و

 ار یکی هر ی تراوخا ربا نایب شبا دفایق دنهق و تام یاب
 ناشیوخ و ناردارب و نارسپ یاهنیس رد تقباطم و تففاوم من هتسویپ
 و تشاکنی ناشیا یاطد رد تدعاسم و تدضاعم شن و (۱) یشاکبی

 یزور درکی خار ارتعاق نآ و دینادرگی تم ارانب نآ لاثما برضب
 ددع ود تسکشب ارنا و دیفکرب شیک زا ريت كي و درک عج ارنارسپ
 زا دش ددع دنچات دوزفای رب ریت كي كي تسکشب مه ارنا و دینادرگ »۰

 تسامش لثم تنگو دروآ نارسپ یور دندنام زجاع نایامزا روز نا رک

 رب نازرابم دنشاب تشپ ه و دوش فعاضم نارایب نوچ فیعض ریت
 نایم هک مادام دنرادی زاب نآ زا یج زن -و فلات رداف ك نتسکش

 نارگید تدعاسب كيره ()تدعاسم و دشاب رهاظ ترهاظم ناردارب اش

 زا را و تفای دنناوتن رنظ دنشاب تکوش و تدش باحا دنچره ّوق ۳
 داضعا ی ناوعا و دالوا و ناوخا رگید هک دشابن رورس سک كي امش نایم

 یامرس يش هک دشاب رس دنچ رام لثم دنشاب وا نامرف عواطم و یار مباتم
 ریاک ریزه طک  امرط عفد و دنزخ خاروس رد ات دنتساوخ داتفا تخم

 كن ا و دیتفک کاله بم نادب ات دومنیم تشزاتم کیه رتب درکیم خاروس

 اضعا تمات و لابند و تفر خاروس رد رایسب لایفد دب دوی مایلی رام ۰

 هابشا زا و دنتفای صالخ تدورب تلوص زا و داد یاج ارازجا و

 ریاض رد اصن و اهن ناات تسدرکیم قلا هک تسرایسب ریاظن نيا

 دنچره و دندوب مزتلم ارووبش اه نآ زا دعب و دش رفتسم ناشیا
 موسوم تیناخ مساب هک تسارسک كي تنکلم و کح رهاظ یور زا ۶

|۱۳ 

 ات )۲( « تشاکیم ؛ د جب )۱(



 ۳۹ ؛ناخ رگنچ ءانبا رکذ

 ورب رایسب مو تشگ وف زین وا راک ات یدرکن لودع نآ زا یتفگ وا
 ینشج نایم رد یزور دمآ دیدب كلم یادوس وا غامد رد و دندما عج

 فیبز رب نانچ ار وا سلج رد درک یعلاتم نارسپ زا رسپ كي اب

 و دش كاپ ةاغط زا ۵9 قم سس
 ه نتشیوخ نازا دعب و درک ناور یاتخم نایمپا دندش وا رکشل لیابق تمام

 دینادرک صلفتسم اریادخ و تشکب ارناخ ()نوتلا یاتخ هاشداپ و تفرب زین

 «دیا قح یلع كيره رکذ كنانچ تفرگب زین رگید كلام چردتب و

 ,ناخ زگنچ ءانبا رکد

 دندوب رایسب اّئأنا و اروکذ نادنزرف یرارس و نیتاوخ زا ارناخ رگنچ
 ء 10 نادنزرف رابتعا ۳ مسر رد و دوب () کن اچ :راگوازب نوین

 اردنزرف نآ تبسنب رتکرزب مادکره ردام دشاب ناردام تبسنب یردپ كي

 روما ماظع ددصب هک دوب رسپ راهچ نوتاخ نیزا و دشاب ناحجر و تیزم

 هیاپ راهچ تباثب ارتکلمم تخت و دندوب هتگ رطخ اب یاهراک لبالج و

 اب ارناشیزا کیره ناخ رگنچ دندوب نکر راچ حب ارناخ ناویاو

 ۱ كيدزن هک درطو دیص راک رد یثوت رتگرزب «دوب هدرک رایتخا صوصخم
 رد دوب رتورف وزا هک اریاتغج و «؛تسا نیدنسپ و فرگش یراک ناشیا

 تیک نآ كرت رب بانع و تذخاّوم و نآ مازتلا و تسایس و اسای ذیفت

 و بیترتب ارلوت و ؛هدرکر ایتخا كلم ریبدت و یار و لفعب اریاتکوآ و
 5 ۳ ناخ كنوا رک .,زا نوچ «هداهن ججرت دونج زیهجن و شویج تیلوت

 رخ یی مپ ۱م (0 . : .«نالا ۷ نو با ۳

 مش دو راک ترم اقا یاد نا

 ریس یی

 ( نینوسم : و ۰ « نیموسب : : د « نیصوسپ : : ج.نوفوس : 1- یهتنا ءوا مان نیجوف هتروب



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۸

 ات دنیا تذخاوم نادب ا,ناشیا دیا دوجو رد ناشیزا هک ءانگ نادنچ

 ضصخت ود نآ لسن زا نوکآ شا ترم ینعم نیه ناشیا دنزرف مینب
 تمدخ رد و دنشاب مرتح و مرکم تمامت و كلام هه رد تسا ماوفا ر ایسب

 تفای دلب ُهبترم دوب هک سکره ْرگید ماوقا اما ورقوم و زیزع ناهاشداپ

 دندش رصع ِ زا یضعب :دندییر فّرکش هیاپ نانابراس و ناشارف ات و ء
 رکثل و ؛دنتنگ قافا نارادمان زا و دندیسر گرزب بصانب یضعب و
 وگو نوچ ناخ رگنچ

 تبون ود ره و دنداد فاصم تبون ود كي و داتسرف رکشل وا بلع

 و نانز.ات وا موف و لها تبقاع و دش بولغم ناخ كنوا و تگ بلاغ
 ریکبعت اک نچاد ءدک دریک زی یا را دندنا تسد رد نارتخد ۰

 یا یخ ایا تک لقب یا شید پک هک هتضرک الاب ناخ

 8 تاروغق و ()تاربا لات نوچ دمآ شپ دیتا هک که دسر
 تیانع و تیبرت رظن روظنم و دندشی لخاد وا ۳و و ارما هرمز رد
 رامد انف فویس و الب طایسب درکی یفورح و یشکرس کلنا و دنتگی وا
 نامرف عباتم و دندش گنر ادا زا

 تاداع تارکنتسم چره و درتسگ لدع داینب و ۲) هلو یو و دین وا

 7 كنانچ : درک عوفرم انز و هقرس زا دوب

 رد هک ماثینش ربتعم نالوغم ٌهلج زا ۸ دما نوریب یصخت تقو نیرد و

 و یتفر هوکو نابایبب زور دنچ هنهرب دشاب دودح نآ رد هک تخس یامرس

 نیمز یور تسامت هک دومرف و تنگ نخس نم اب یادخ یتفگ یدما زاب ۰

 وا اب (دابن ناخ رگنچ مان اروا و مداد و ا نادنزرف و ؟)نیجره
 چره و دنداپن 0 یزگنت تب : من ارصخت نا و دنک نینچ لدع ات () دیوگ

 :ج ب ۷ ۰ فدای :۱ () ؛تاروقیق : « تاروقف 1 () تارپوا :د ()

 دیک و دیگ با « مداهن ینعی () ( نیخمتب : و ۰ 6 نیجوفب

 « یرکنت تا و ها« يرکعاتبت :د یرکدت :ب 4 یک تم :1 0



 ۳۷ وا تلود یادتبا و ناخ رگنچ جورخ رکذ

 ردغ و تلجح و دنک وا عفد دیک و رکب هک تشادنپ دوب رذعنم وا تفشاکم
 ییاگرس یا ها دی دوب وا تیوقت رد ارلاعت ّقح هک ین

 شراشیرب لفاغ شیامآب قیالخ و دنناب لک شوخ باغ اهمشچ هک
 دیتنگ راک ربشنم و دغتسم دننافر زاب هشی دنا ی نآ زا اردوخ و دنرب نوخیش

 « دوب رای تلودو رادیب تخم نوچ دنناسر اضماب تیزع نآ هک دنتساوخ و

 رگنچ و ()هداب رکید و ()كلک یکی دنتخمرگب ناخ كنوا نآ زا كدوک و د

 ناخ رگنچ دنداد ربخ نامیا تدیکم سجر و تدیقع ثبخ زا ارناخ

 داعیب دینابنجم یاج زا اراهناخ و دینادرگ ناور ارلها و موف تعاس رد

 عضوم نیرد دنچره و دندید یهت اپناخ دندیناود اهناخ رب نوچ یهاگرح
 ۱: صلخم اما دنتفرب بقع رب اب دنتنگ زاب نازا دعب هک تسا فلتخم تایاور
 و تفرب وا بلط رد رایسب یوق اب ناخ كنوا هک تسنا تیاکح نیا

 اجنا دنیوگ (0 هنوجماب ارنا هک تسیا همشچ دوب كدنا یوفاب ناخ رگنچ

 ككدنا رکشل اب ناخ رگنچ تبقاع دندومن اهنشوکر ایسب و دندیسر رگیدکیب
 تا و تفای رایسب تب و دینادرک مزینم هوبنا هورگ اب ارناخ كنوا

 «9» ره زور نا رد و دش عقاو هیایسمخ و نیعسن و مسن هنس روهش رد لاح

 روتس و شازف و مالغ ات ریما فیرش ات میضو زا دوب بحاصم هک صخت
 ارفدوک. رد ناو دنورک جت ها .یاسا ودده اف یایزا ایا رردا یه

 زکشل ره رد و دوب فاعم تانوّوم هه زا هکدوب نآ ناخرت و|درک ناخرت
 رد دنهاوخ هک هاگره و دشاب لسم !رناشیا دنبا هک تبنغ ره دشاب هک

 2: روس اتو داد درم و رکشل ارناشیا و دیآ ره یروتبدا و ناف هاگراب

 ات دومرف و دیاين رصح و دح دح رد كنادچ تالبجت و قالوا و. یاپ

 رد رفن ود نیا مان -( هدات : و ( هزات :۰ (هدام : د  هداب : 1 (0) ی
 ؛ تسا تش هدرب یاداب و قیلشبق رّرکم (۲۱۳--۲۱۱ ص ۲ ج نیزرب عبط) روا عما

 خان همماسم هطساوب هک تسا مولعم و هدوب كلنکر, تم لصا هک ب و
 عماج « هنوجما :1 () « دوشیم هبتشم «كلک » هب تلوپسب نیک نیساب «كلکر »

 « هنویجماب : ۲۱6 ص ۲ ج نیزرب عبط ی راوتلا



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳۹

 « دنراد نادب باستنا و دنا هدوب هلببق نا وز ناخ رگنچ دادجا و

 ةقباسب نوکسم عبر كلام رب هک یتقو ات دوب ()نیجرمن مان ارناخ رگنچ
 هک ناخ () كنوا تقو نآ رد و تشک یوتسم نوکیف نک کح و ریدقت

 رتشیب رگید لیابق زا تکوش و تّوقب دوب ("زیقاس و ()تیرک لیابق رورس
 قفاوم لوغم لیابق تقو نآ رد و رتیوف ددع و زاس و تّدمب و دوب «

 هجردب تیلوفط ماقم زا ناخ گچ نوچ هن عیطم اررگیدکی و دندوبن

 رد دوب ناّرب یریشعث مادطصا رد و ناّرغ یریش ماقتا رد دیسر تیلوجر

 ره تکوش رسک رد و دوب رهز قاذم اروا تسايس و سأب ناصخ ربت

 راوج برق ببس یتقو رهب رهد لعف اروا تبیه و تنوشخ یتلود بحاص
 دوب یددوت ناشیا نایم و یدرکی ددرت ناخ كنوا كيدزنب راید وند و ۰

 زا دیدی وا تبیه و ّرف و تعاجن و تیور و یار نوچ ناخ كنوا

 دونی تغلابم وا مارکا و مدنت رد و دونی بججت وا تماهش و تمارص

 ودبروهمج ّماصم تمامت ات دوزفای وا لحم و تازنم عفر رد زورب زور

 تثگ طوبضم وا تسایس و طبض هطساوب وا مثح و لیخ و دش طونم

 تبرق و تلزنم زا یا نابّرفم و نایکصاخ و ناخ كنوا ناردارب و نارسپ ۰

 لیابح و دنتخادنا تصرف زاهتناّرمم رب رکم كيابش و دندرب دسح وا

 و الیتسا ثیدح تاولخ راکم رد و دنتخاسب وا تروص عیل رب ردغ
 زاب وا تعباتم و تعواطب اهد دال نخ و دندادی رد وا ءالعتسا

 ناخ كنوا ات دندرکیم هزات ینعم 3 ناه)ونکن تروص رد و دندناری

 فوخ شاد رد و تنگ ()مپم ی راک حالصو دش )٩( مهم وا راک رد زین ۰

 و تحواکم اراهج اراهن نوچ تنگ نکمتم وا ساب و توطس و ساره و

 و پ (كموا : ۱ () « یجرق : و « نیص : ۰ «نیجوم :ج ب )۱(

 نناهان فوزعم هلیف نام زیقاس هلیف دیک هنولب ویسم () ترک: و 3 ج (1)

 ینعم نیبهب زین یوغم ناب زب « ناهان» و تسا تشه ددع ینعب یرفب «زیفاس» و تسا

 «ریقاس : و د (ربفاس:۱ -- « یهتنا ؛تسا هدوب حص هلی نیا مش دیاش هد فا

 ۳۳۶ ۳۳۶ ری اپ ی قمر هندی "جا رد هلج نیا (-0)



 ۹۰ هوا تلود یادتبا و ناخ رگنچ جورخ رکذ

 راهچ تظفاحم رد زین لس رب و دنشابن تر رد زکشل و یمیعر بیاد و

 لا لاس و دراه لیمطت نآ نکذ هک مدرک تطس یاهکح نآ رهغو یاب

 ضوع تّیعر زا زاب هتنگ ع اهمای زا و دشاب صقان ما دنکب اهمای ضرع
 دوهعم رارف ناب دما ناشیا فّرصت تحت رد دابع و دالب نوچ و .دنریگ
 ه مای و رکشل جارختسا و دندرک رازه و دص و هد مسا نییعن و رامش عضو

 )یروجنوف لافثا نيا یالاب رب و لام زا جراخ تافولع و تاجارخا و

 رب تست
 چی و دنزاسن یمن رایسب رگا و دشاب كدنا کا دنام زاب وزا ما دوش

 ()یالغ ای وا درگاشب دشاب هتشادن ثراو رگا و دنکن نآ ضزعن نیرفا

 ۱. «دنرادن كين لافب ارنا و دنراذگن هنازخ رد هدرم لام هجو چت و دنهد

 نآ تسام رد تاکرت غم ارف رب داتسرفب دادنب بناجم ارم وکالوه
 دالب رد مدق نامز زا هک اهجاب و مدرک ءویش نآ عفر دوب رارفرب تایالو
 كيره تابثا تسرایسب اهسای نیا لاثما و « مخادنارب دوب ")بای و رتست

 ؛داتفا راصتفا ردق نیرب دریگ ضرع و لوط

 "۰ كولم تکلم و تلود لاقتا یادعبا و ناخ رگنچ جورخ رکذ

 هزاجما لیبسرب نا لاوحا و ودب ناهج

 « 9« نایم زا یگرزب و تلاصاب ما زا اما تسرایسب لوفم بوعغن و لیابق
 رک (تیاآ () تایق هلیبق مدقم ی ابق رکیف زنا تا فورعم نونکا لیابق

 فیل أت هسنارنب یقرش یکرت سوماق) تسا ین وید رقم جارخ و تاّلام ینعب روجتوف ()
 «() ساسأالا ةخ ف اذک ( هوا مالغ ای درگادب : د () ؛(یقروک ود هواب

 نیزرب عبط یر اولا عماج رد ۵) ( طاس :« «طایپ : ج «تابپ 1

 «نایق ودکنوم» :دیوگ ناخ زّگدچ مود ردپ رداب ناترب دالوا دادم رد ۸۲ ص ۲ ج
 تایق هچ دنداهن مان نيا دوب مظع یرداهب وا هکنآ تهج و دنیو لسن زا هلج تایق
 «بایق :و د «تانق :ج «بابق : ب «بامق : ۱--«دی۱ تّوقب هک دشاب لیسزا ترابع یوغب



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳

 هک ارناشیا رکشل تسنسار لغت نیا و تسین هلک رد هک مزکیم نا

 ماگنه و مراد درم نیدنچ ()دنیوگ مانب اربجاوم قالطا راثکتسا ریما ۰

 . گید یاسای و دوش تسار رامشب ات دنهدب ()یربورت اررگیدکی ضرع
 دشاب دودعم اجنا رد هک ٌههد و لص و هرازه زا درم چه هک تسا نآ

 دوخم ارسکنا یسکوو تفرگ دناوتن هانپ یزگیدب و تفر دناوتن رگید یناجم .
 بم ی سو نیا تفالخ رب یا دوبداح قرن هاو
 هداد هار اروا 2 نکا دنشکب قیالخ روضح رد دشاب هدزک لیوحم

 هار شیوخم اریزگید 6 نيرفآ مه ببس نیزا و دننک باقع و لاکن دشاب
 اسای زا و دهدن هار اریصخت ریه :دیلب هات هاشداپ کا الثم داد دن |وتن

 دناوتن لالد شیوخ یاوشیپ و ريما رب صخت مادک چه مرج.ال دیامن زارتحا ۰

 هرکی هاب عرف اره گشاد ید ؛دهدن هوشع اروا یرگید و

 کم گی یرایتخا سکره و دنناسری نصب ههد زا و دنک مچ دشاب

 زین اجا .درب ناگداز هاشداپ ای ناخ تمدخم باختنا زا دعب ناموت ریما ات

 یفورعمب اسم دیا یار مچ ردو دخوا قیال یا ۱ دنک نیزگر گید یراب
 هاگره ات دنشاب نیتاوخ مزالم و ناسحأب حیرت ایاقب رب و دنناوخ ناشیرب ۰

 اشیا كللم هصرع نوچ رگید و «دنبضم وا اب ای دنشخب دنهاوخ هک

 دوبن هراچ ادعا لاوحا مالعا زا لزان تامهم غاوس و دش طیسب و ضیرع

 رد درک تسیابی لقن برغب قرش یصقا زا و قرشب برغ زا لاوما و
 بیترت یای ره تاجارخا و ٌئاصم و دندرک اهمای عضو دالب ضرعو لوط

 و ٌرگید تالا و بوزرشم و لوکام و یاپ راهچ و درم زا نییعت و دندرک ۰

 رام تبسنب ات دندرک نیعم مای كي ناموت ود ره زا صیصحت اهناموت رب

 دتنین رود غالوا نتسشن ببسب نایجلیا رم ات دنرا نوریب و .دننک شخم

 ری «ره» مرع تادا زا دعب عقاو هرکنب بانک تیوط ابلاغ تانضم ؛دیوگ ینعی )۳0

 «یربورم :۱ «یربوزترم : ب «ج یف اذک () یدندمآ درمره : دنکیم عجار حج

 «یورب ارریبدرم ضرع .. .:۰ «یریبد رب ی : و «یوزج : د



 ۶ ؛ داپج ناخ رگنچ هک یدع)وف رکذ

 تمام لوزعم ارنآ بان و باحا و دناهدرک خوسنم نادب ارضرع رتفد

 نایم زا وه رک کند هن زریما ۱ ارسفن كي هد ره زا و هدرک هد هد ارقیالخ

 هدزک وا نامرف ريز رد اردص تمامت و هداهن مان دص ریما ارسک كي ریما هد

 ریما اروا و هدرک بصن یریما دشک رازه نب و دوش رازه ات تبسن نیدب و

 « ای یدرب دیآ شیپ هک یتلصم ره قسن و سایف نیدب و دنناوخ ناموت
 رازه ناریماب ناموت ناریما دننک تلاوح ناموت ریماب دتفا جایتحا یزیچپ

 رگید سفن كي نوچ سفن كيره تساریتیوس دسر هد ریماب ات سایق نیرب

 هاگانرگآ دنهن رابتعا | رراهظتسا و تورث و دنهنن توانت چه دنک بجز
 رد ناسا الف دیاب رازه نیدنچ هک دننک کح دنا ج مایتحا یرکشلب

 ۱. كي ومدقتسب ال و ةعاس نوزخأتسب ال دنیا رضاح عضوم نالفب بش ای

 رازه دص ربما هک یدح ی ناعذا و دایقنا و دننین ریخأت و مدقت نيعلا ةفرط

 یوهس كنآ درج برغلا و قرشلا ةفاسم ناخ و وا نایم و دشاب رکشل

 دکب وا بیدأت دشاب ش نامزف هک هلبجتا رب ی دنک

 كولم نوچ هن دنناتسب دنهاوخ رز رگا و دنرادرب دشاب نامرف رس را
 ۱۰ دید هلیوط رب بسا هد ارنتشیوخ هک ناثیا نیرخ رز یولم هک یخ

 نی صد نخ وا اب هشد دناب

 فورصم اروا زاب دوش لصاح یراهظتسا و قورث اروا و دننک وا نامرف
 و یا نور نایصع و نابقطب دوخ هک دشاب ی

 الاس و اههام دنک اشیا دصق ینمئد ای دننک ینعثد تهزع هک هاگره

 ۲. و بجاوم هجو رد ات لامالام یاهنازخ و دنهد یرکشل بیترت ات دیاپ
 فولا و نیتمرب موسر و تایارج یانیتسا تقو ()دنرادرب ناشیا تاعاطقا

 چه و دنشاب وشح رسب رس فونص تلتاقم و تلباقم ماگنه و دنشاب نوزف
 بساح دندرک يعار باسح یتقو كنانچ دنوشن زراب تزرابم نادیب مادک
 ۲4 زا داد باوج رتفد رد تنگ بک دیسرپ یار دما یاب دننسوک نیدنچ تفگ

 «دنزادرپ» هّلمل و 1 منا عیج ین اذک (۱)



 ؛ینیوج یاهگناهج ۴ زا لّوا دلج ناز

 0 دیازو ویو 3 و ۳
 ماگنه دوب دن اوت لّوغما رکشل نوج مع رد رکشل مادکوو تلعبجب کبک ()غجا

 تغارف و ما مایا رد و راکش ردنا یراض عابس ماضلا و هبلغ رد راک

 و )ساب )تالع و تالاح رد رایسب عفانم و مپ و ریش اب نادنفسوگ «

 تیعر هوبش ردنا یرکشل ,دنئاب غراف سوفن تفلاخم و تبیابم زا *) شون
 روجیوف زا دنک رکح ناشیرب منا یادا رب و دننک نّوم فونص لابتحا هک

 تافولع و غالوا و مای بیترت و دراو و رداص تاجارخا و تاضراوع و
 فیرش گرزب ات درخ زا راک تقو هک رکذل یز ردنا یتیعر «دنکن تره ۰

 تقو هک عون رهب دنشاب راذگ هزین و زادنا ريت و نز ریشه هه عیضو ات ۰

 کم دم وا صما دک نا یاتا

 تانلتخم زا دما دهاوخ ر اکب یریلصم ن نآ رد چره دیا شی رد عیخای دصف

 تالومح و بکارم و لابح و نزوس و شفرد ات رگید تالا و اهجالس
 شیوخ هبیصن سکره لص و ههد تبسنب ات دننک نیبعت لاج و نیذارب زا

 نارب دیاب رد یدنا رگآ و دنیانب زین ارتالا ضرع ز زور و ")دنزاس بیترت ۰
 _ را () ین[ زاب و دننک فینع ۲ اب خیلب ِِ

 ی تقوب 3 0 دنئاب تنام هناخ و هنب رد هک ناشیا ناسکو

 سفن کلی نآ بیصن هک دتفوا یراک کا هک یدحم ات دشاب رارفرب دنشاب

 و دیا نوریب دوخ سنتب ()نز نآ هن رضاح درم و دشاب )یسفن 0راکیب ۰
 هک دنا هتخان یضو اررکشل رایث و هک ضرخ و ؛دک تیانک تطصع نا

 : بس« (چات) ةعوتلا نوا و هنلخما تالاحا رسکلاب ت الملا() « جیشآ : :1 (۱)

 :جب ۵ * نو + و ج () نزان : ب (0) ( تالغ : :ع«یفایظن

 «كنا زاب» هکنآ اب یا اج هه بانک نبرد فّصم و هدکنآ اب ینعی 0 « دزاس
 و( ین ۳ هو ج۱ ۸ یا و / یاکنیب# ج00 توکزم لایعتسا

 گ نآ ۱ ) ؛ یدرم



 تم تی 6 وای تا نیس ی کا

 ۳1 « داهن ناخ رگنچ هک یدع)وف رکذ

 یاتسمز هدیش نیرب ()نااق تلود دهع رد هک یک نیا یتسود « دنیام

 تان اوبح دوب هتسشن هنشپ یالاب رب جرفت و هراظن لیبسرب نااقو دندرکر اکش

 لاثم رب دایرف و گناب هتشپ ریز رد و دنداهن وا هاگتخفب یور یفص ره زا
 و دندرک قالطا ارتاناویح هه ات دومرفب نااف دندروا رب ناه)وخ داد

 ه عضوم و یاتخ دالب نایم ۳ دومرفب نآاف و یاتوک ناشیزا ضزرعت تسد

 نام را نداپبیب اقوح ین دنادیفک وع اییح. نکا و بیو وا وا
 دود ید ید دفن یلکش عقش نیرپ و برد قاب یاهتب یراکش دیعب

 لا و «تشا هضخانس یاگراکخ ری نییب زین یاتفج )یایق و خیل

 نیرب و تسا لاونم نیرب ۸ ایاقب ءاقبا و ناگتنک ءاصحا و لتق و گنج

 ۱. یشیورد نآ زا یون رد دنراذگ یاب ما هچ لعئلاب لعلا وذح لاثم
 رثکا هک نونکا ات مدا دهع زا رکشل بیترت اما و « دشاب روجنر دو دعم دنچ
 تعلاطم خرات »زا تسا ناخ گنج غورا نامرف و فرصت تن رد ملاقا

 كلام هک (* ارءهاشداپ چه رگره هک تسین روطسم باتک چه رد و تسداتنین

 زب و ریاص تشفش رب تیذش رسم راتت رکشل نیوچ کش دناهدوپ.ما باقر

 ۱۰ و گاج حفوع هن عاوطم ارشوبج ریما اّرض و اّرس رد رکاش تیهافر

 راک رد تسموسر نیرتهب عون نیا و عانترا و لخد راظتناب هن و عاطفا

 ؛تسواب فرصنم هشیه یقلطم نااف و «ناخ رگنچ یرب نااق یاتکوا ینعی ()
 لصف رد راکش مب وم هک تنگ قباس فّتصم و قالثق یعی ب باوَصلا وه و ج قاذک (7)
 سانوق اپ س ی 0 هاشم : ادب نا وب ها جی4 زهرا 1 یک هدوب ناتسمز

 هدوب وا غور ۱ و وا هاگقالیپ و یاتفغج تروپ رد عق او و غیلالا راوج رد هدوب یضوم (ظ)

 رد (یاتغج ینعی) وآ ماقمو» : -- « ساق : وب ج « رأیق : ۷ سابق ؛ :اقتسا

 سفنب سانوق ناقلرق زا دوب یی غیلالا رد و» - 6: 100) «یلالا راوج رد دوب سانق

 رد ياتليروقب] یاتغج سانف زا و» - «(170«....رازوا وا مان عاج یدرم شیوخ

 دنقرس زا (یاتفج ینعب) وا رکشل و دالوا و لاحر طحم» - «(40) «[دمآ تکرح

 و غبلالا نا فیصمو عبرم قیال اركولم + هاگازنم قیار هزن یعضاوم غیلاب شیب راک ات
 :و» () (.  618 «یتشاد تپباشم مرا ن تب نا یاتیگ
 «ارناهاشداپ گره



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳.
 ین دهگتنایم ِ هاگان کا د دنورت نورب هقلح زا ات دیامی

 ی رام نام و دنیان فاثکتسا ومثحم ریطق و ریقنب نآ تّلع و

 ارتفص ًالثم کا و سو دقاب رایسب و دننز پرچ نآ رب )ارد

 بیدأت رد دنهن سپزاب ای رتشیپ یدق ای دنرادن تسار دنناوخ هکر رن هک

 ةمر لاونم نیرب زور و بش هام هس ود دنیافن لاها و دننک تغلابم وا ,
 راکش لاوحا زا و دنتسرفم ناخ تمدخ نایجلبا و دنناری یراکش دنفسوک

 هل نوچ ات درب زا و دیر هک دن مع آی یوم وب

 ()اهدمن و دننک لصتم گی دکیب اهنسر گگنسرف هسود رادقم رب دسر رگیدکیب

 هنلح تایم دنتسیاب هداهن زاب شودب شود رادم رب رکشل و دنزادنارب

 شورخ و ریفز رد عابس عاونا و نما شوج و گناب رد شوحو فونص ۰

 رگوخ ناروگ اب ناریش دما رد ترشح شوحوَا اذ رو تعو هک دنرادنپ
 نوچ ,تما مدن بنارا اب بائذ هش سناتسم بلاع اب (" عابض هتشگ

 دشابن :نکم شوحو دباوا رب نالوج لاجم كنانچ دشک تیاغب هقلح قّیضت
 دنزادنا رهت یتعاس كي و دنار نایم رد ْصاوخ زا سک دنچ اب ن هراخ ادتباب

 لوزن دنلب یضوم رب هکرن ن ایم رد ۸ دوش لولم نوچ دنکفا دیص و ۰
 دب بیر د دنکب ۸ نآ یاشاق .دیبا زد ناکداز هاتداپ نوچ ان دیک

 ات دئاب هلج نیرب زور دنچ دنیا رد ٌماوع و ارما و نانیون ناشیزا
 و ناریپ لوزبم و حورجم ناگود و ناکی گم دنان یزیچ دیص زا نوچ

 رب و دنبوک اد و دنیا ناخ شیپ تعارض لیبس رب ناگدزوخ لاس
 رتکیدزن فلع و تب هک یعضوم زا ات دننک تعافش تان)ویح یایاقب یاقبا ۰

 راعش رگا و دننک عج دنشاب هتخادنا هک اریراکش تمام و دنهد هار دشاب

 راصتخا ناروگو عابس رام رب دوشن نکم تانوبح عاونا ردع و رصحو

 هاهدب : تا «ارههدو نصو هرازه: تل قاب فو «س اسالا عین فا 0

 « عایس : چپ )۳(



 ۱۹ « داهن ناخ زگنچ هک یدعاوف رکذ

 لا هک تینا هک دیار ندیم پت یر
 باذلا قریت و تکت :بناینا .دشاب ناتلود .ابحاصا ی و. نالیقت دری
 دنیشن یناخ تخت رب هک سکره دناینادرگ هتبب باجحا و عانتما تذشو
 گید و دمیونن نآ زا تدایز سب و نااق. اب ناخ ۳ سا كي

 ه و هاشم دنناوخ تدالو ۳ موسوم مسا نامج اروا ناردارب و نارسپ
 دنسیون درج مسا ناه دنسیون اه ی و

 باقلا دیاوز و دنسیون نخ" دوصنم و زع و دنهنن قرف یاع اب ناطلس نایم

 دیص هک هتنگ و تسا هتشاد دجم اردیص راک و «دنشاب رکنم ارتارابع و
 جانک باحا و حالس بابرا رب ()هک تسا شویج ریما بسانم شوحو

 ۱. رسب دنسر یراکشب ن ی تسا بجاو نآ تیرت و میت

 ترثک و ۱ با دنشک هنوگچ تفص و دنک دیص ارنا ءویش هچ

 دنهاوخ یراکش تیزع نوچ و دنرا نایم رد اریراکش ویش هچ رپ ۵رم

 تلف و ترثک و عاونا هبلاطم و دنتسرفب نادرم سسجت لیبس رب درک

 صیرح دیص رب یاد دنشاب هتشادن لاغتشا رکشل راکب نوچ و دننکب دیص

 ۱ كلب دشاب راکش درج هن ضرغ و دنیا ضیرحت نآ رب اررکشل و دنشاب
 دنوش نگو تین و نتخادنا ریث ریذو لعاب یضاترف و ناهعن نوا تب

 لوخد لّوا نآ تفو و دنک هگرزب یراکش بیزع هک تقو رب ناخ و

 و لاحر طحم رادم رب هک اهرکشل ات دناسر نامرف دشاب ناتسمز لصف
 ژا دننار تراثا ما بسح رب و دمو راک نقش دنشاب اهودرا راوج

 ۲۰ درک دنهاوخ راکش هک یعضوم ره روخارف و دننیشن رب رفن دنچ رفن هد
 پچ و تسار تسد و دننک. نییعن رکید یاهزیچ و اهحالس زا نا تالا
 ق نیتاوخاب و دنک ضیونت گرزب یارماب و دننادرگ تسار بلقو

 ههام ود و ههام كي راکش ٌهنلح و دنوش ناور تابورشم و تالوکْأم و
 ۲ تظفاحم و دنناری گتسها و خیردتب اریراکش و دنریگ ورف ههام هس و

 ۱ ملا عیج ف اذک () «هنیاعم :  ج ۲ ()



 ؛ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۸

 دنزاس تّیعمج ناگداز هاشداب ای و دنناشنرب گرزب یرکشل اي دنیشن ین

 7 دننک رضاح اهراموط نا دن دن ویپ عورش نآ رییدت و كلم خاصم رد و

 نا رب اهرهش و دالب ()بیراخت ی اهرکشل هییعن و دنهن نارب اهراک یانب
 لوغم لیابف و تب وا تل لیلا هک بقا نا زف و دنریگ شیپ -وویش

 ایم رد و تسدوب فیاوط نآ دوهعم هک هیبذ موسر دش مضنم ودب «

 نیدنسب تاداع زا دشاب دومح لتع هار زا یا و درک عفر فراعتم ن .راشیا

 هلثما رد و سا ترش قاب کت ایسب ماکحا , نآ زا و داهن عضو

 هربابج مر كلنانچ نن وخیم تیجاوطب ار ناشیاو 7 9 ۳ هک

 فیوخن زگره دننک دیده دانعو تدع تکوش و داوس ترثکب هک تسدوب
 دناهتشونی ردق نیا ارراذنا تیاغ كلب هدرکن دیعو دیدشت و تسدوفن ۰

 توچ و 0 مدف یادخ مناد هچ 11 ام دنوشن داقنم و لی کف | هک
 سس سح 

 یلع ۳9 نم و یلعت ها لاق تسنالکوتم نخس دتفای یربدت ینعم نیرد
 هفب و هتفای هو ضعاو دنامدروا ری رد خره مرجال ات ۳ ۳۹

 و بّصعن زا دوبن تم چه عبات و تید چه دلقم نوچ و تیر یاک

 و الع كلب تسدوب بنتجم یضعب رب یضعب لیضفت و یتم رب ینّم ناحجر ۰

 3 لیجت و زازع ا و مارکا ارهفیاط ره داهز

 هسسیرگنی ریقوت رظنب ارنانالسم كنانچ و هتسنادی یتلیسو ارنا یلاعت
 دنچ ره وا دانحا و دالوا و هتشادی زیزع زین ارناتسرپ تب و نایاسرت
 مالسا ()دیلفت یضعب دندرک رایتخا یهذم بهاذم زا یوه بجوم رب نا

 یوف و تیزگ مانصا تدابع ٌهفیاط و هتفرگ یراصن تلم یضعب و فرو
 اما نشن لیام فرط میهب و هتنگ 5 مزتلم اردادجا و ابا مدق نعاق ناه
 رود بصعت راهظا زا رتشیب بهاذم دلقت اب و تسدنام رتک عون نیا

 شو ما دی ارتشایظ هه هک تسناخ گنچ یاسای ما زا و .دتشاب ۳

 لا عیج ف اذک () « براجمت : 1 ( بیرخن : 4 یو جهاد



 ۱۷ ؛ داهن ناخ رگنچ هک یدع)وف رکذ

 و یتفاین وا نعذا و دایقنا زا رتهب یسلط میه یانگ نصح تایسلط
 ناصخ نادنچاب هک دوب () دناوت رتنیعم نیزا یرادوفو رتنشور نیزا یلیلد

 یارسک و تقو روفغف كي ره هک تکوش و تلا اب نانمشدو ددع و توقف اب

 ندرک و درک جورخ دّدع مدع و ددع تلق اب اهنت سنن كي دندوب دهع

 9 دیندرگ رو رو هنگچ بنرغ قرش زا ارواا نا

 بد دالب و یحاون و ها ایفا و دال ۳ انا اب کی
 نمم تن مچ فاسزف ۸ كيلوا نائر رابخا زا لوقنم تسا یتیدح و

 ناسرف تعاج نیدب تراشا هک تسبن تهبش و كش ۵ یی ناصع

 ۱۰ قیالخ فانصا زا ناهج هک یاگنه ات وا موف و تسا هدوب ناجت گم

 و تظع رطب و ایربک یالیخ زا فارطا فارشا و كولم و دوب جوم رد

 نو قباس ک یار ای ربکلآ و یرازآ ةيظملآ جوا ؛ورذ رب توربج

 م نوچ و دییفآ كبر شعب یا داد طقست لغ و شطب تّوف اروا

 و نایصمب راطقا رتشیب و راصما رثکا تعفر و زع و تورث رطب هطساوب
 ۱ زا مالسا دالب هصاخ دف دیقک رد وا تعاط لایق و دن دوم ی رافن

 نیما ای یفرط بحاص اب دوب یاشداپ اره ماش یصقا ان ناتسکرت نهج زرین

 زیچان هناگیب و شیوخ و هناطب و لها اب اروا دما شیپ فالخم هک یرهش
 و دنان سک دص تفلابم ی دوب قلخ رازه دص اکره هک ید دندرک

 حضوم و تفوب كيره هک تساهرهش لاوحا حرش یوعد نیا قادصم
 ۲۰ یفوناق اریراک ره ۰ ۳ یار ءاضنقا و قفو رب و ؛ تسدش تبثم شیوخ
 ۳ نوچ و فرا دی دب ی اریاگر ه و داهن 0 اریتصمره و

 طخ نالوفم ناکدوک ناروغیا زا ات دومرفب تسا هوم یطخ ارراتات

 هگرزب همان اسای ارنا و دندرک تبثرماوط رب ماکحا و اپسای ناو دنتخومارد
 ۲ رب یناخ ۶ تفد رپ دشاب ناگداز هاشداپ ناربتعم هنازخ رد و دنن اوخ

 « دن اون :د ()

2 



 ینیوج یانگناهج خیرات زا لوا دلج 1

 و دروا تسدایز اب ود رد یی دنرب نا ناکو نیم اب کا هک

 بم درابف هفتم نرافکب هک اب تسا هریز دروآ یشاق عضوم نیدب دل

 تجعم عضاوم رد ارعرو ی اس عرازم ناشیزا سکره و هوابون ارناع

 رفب ناور نوح پا نوچ تابورشم و نث ناوارف تالوک ام و ۳ هدرک

 لوغم راک وا غور ا و ناخ رگنچ نویاه تمثح ٌهیاس و نوزفا زور تلود *

 و تسا نیسر کین و تعسو نینچ لانماب کت و ییاضم نانچ نآ زا
 سکره و هتفرگ ماوق ر اگزور و هتشگ ماظن اب راک نینچ ۱ دی ریح
 کلی نانیآ اب اهوس دزاس رتسب سابرک زا هک هتشادن نآ تعاطتسا هک

 لاقتم دصناپ یشلاب و دنکی رز و هرقن شلاب رازه یس و رازه هاجنب تبون
 ۱ ی

 وکنم صیصختب اروا غورا یلاعت ّيح .تسگناد راهچ نآ رابع هک دشاب

 0 یاهاس تسا لداع و لقاع سب یاشداپ 3 نخ نااق

 ؛داراد تنیاب قیالخ رس رب وا تقنش و داهد رع

 و دا جورخ زا دعب ناخ زگنچ هک یدعاوف رکذ
 دومرف هک اهاسای ,

 زاتم وا نارقا زا یدنمثوه و لفعب ارناخ رگنچ نوچ یلاعت ّقح
 تسداع زا منا ات زارفرس ناهج گولم زا طاسن و ظقیتب و دوب نینادرگ

 روطسم هرصایق و هنعارف یاهویش و موس زا و دوب روکذم هرساکا هربابج
 عارتخا شیوخ نطاب هفیح ز زا راثاب انتقا تمحز و رابخا هعلاطم بعن ی

 و یداعا تکوش رتکب و دوب دونعم ینانگ روشک بینرتب منا و درکی ۲
 ک رنب را رطاخ یکی ی تیمت دوخ نآ دباع یاوم هجرد عفر

 علوم نادب هک تالکشم لح و تایسلط نادنچ جارتقسا اب نیکسا کا

 ز او یتنرگ ملعت وا یاکذ و تلبح زا یدوب وا راگزور رد تستوپ ۲



 اه  ناخ رگیچ دهع زا شیپ لوفم لاوحا ینرگچ رد

 اریسب منا لع كد نا و نش ربسا ریما و ریما رپسا ناهج تعاج
 نیز لک دو فجر ی جو زر جات بع س ]لو

 ضرعو لوط اب ثس ثسا عرذ یذ ریغ ٍداو دلوم و ٌأشنم و تمافا عضوم ارام

 یاتخ تیالو اب قرش فرط تسهار ههام تشه تنه زا ی

 یو و یاکلسی و زیقرف اب لابش و روفیا تیالواب یبرغ فرط و دراد

 یکاحو یرس ار ناشیا ناخ رگنچ جورخ زا شیپ «تّبتو تکنت بناج اب

 ان یتس گی اب و لا دیر اجاق وب تیک زا تتسلرت
 و روز و هقرس یضعب و هدوب ماق تصاخ و تحواکم ناشّیا نایم ماد

 یاتخ نخ هتساوخ و دناهتسنادم یگناگی و ینادرم زا ارروجن و قسف

 "۰ و تاراف و بالک دولج زا ششوپ و هتفرگیم و تسا هتساوخم ناشیزا

 راب زا لقن و ماهب نابلا زا بارش و رگید یاهتیم و نآ موم زا شروخ
 دیورن شیب راد هویم تخرد ناه و دنپوگ () قوسف هکز ان لکشب یتخرد

 ریما تمالع و هن رگید یزیچ امرس طارفا زا و دشاب ابهوک یضعب رد و
 تالیعت قاب فسا هدون رها زا را بناکر هخ تنسا هدر نا

 ۳ لاو و یاکان و لاح قیض رد هلج نیرب و تفرگ ناوت سایق نیزا

 تّدش قیاضع زا و تنگ هجقلارفا ناخ گی تلود تبار نوچلت كندیب

 تاویاب یثیورد نابایب زا و ناتسبب نادنز زا و دندیسر تمن یخارفب

 و همطا و ريرح و 9 زا سابل و مبعن نیم عیب بل زا زر

 ها و هبرشاو نوری ابم ةیکاف و نوهتشب امم ریط رخت و هکاوف

 تسا تعامج نیا تشهب تفیفحم ایند هک دش تسرد هجو نیزا و ٌکلسم
 رد اب دنشکیم ناشیا کكيدزنب اف برغم یاصقا ژا هک تاعاضب

 زا اپسیک و اهردب دنیانگی ناشیا یاهناخ رد دندنبی قرشم یاهتنم
 رد و هک ید 3 عصرم زور هه ِتوسک دننکی رپ ناشیا یاپنازخ

 اب هسنفرک صخر نانچ تاشاق رگید و رهاوج ن اشیا تمافا عضاوم یقژوسا
 نیس نیس ۱

 ( قوتسف : ه ب « قوسف : و د ج ()
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 لاعت هنا نا ریصب دهد تعییط بسانمو تقو مالم هک هيودا لاعتساب

0 

 ام

 ناخ گنچ جورخو تلود دهعزا شیپ لوغم لاوح | ینیگچرد

 رابدا یادص و تخاس دهاوخ یوأم اریک ()هنایشا نوچ لابقا یاه 9

 توافتم كين تاجرد ناشیا نایم هچرکا دون تمزالم اریرکید هناتسا

 ارلبقم اما تلذم ضیضح رد یّرگید و تلود چوا رد یکی نا تسا

 تسین عنام دوصقب كاردا زا تلاح فعض و تلا تلف

 تلود شدیوجم دیوجن وا رگآ ء اریتلود دوب ایهع وکنا ره

 دنا ع هن 9 دوجوم کاسما زا تبها طرف و تدع ترثک اررب

 دن)وتن یناشیپ رب در تسد ارناشیا ناسنا رییدت و ءزادغ دجنا هنمب 3
 اف یک و تابع کد ری بد اذاو لبقا لبثا َ و داه

 ۱ 0 هتشذگ كولم نادناخ زا تلود و كلم یدش رسنم ی

 و تلیح هن دیسر رد ناشیا تلود لاوز تون نوچ و یدرکن لاقتنا

 توقف و دونج هبلغ هن و درک تسناوت یزد ارناشیا *ارا و مازع ۱۰

 نالوغم هفیاط هک تسه رتجال یتنیب »بو رتجاو ییلد نب زا و دون یدرم یاپ

 ناشیا راک دنبوکیرف وا غورا و ناخ رگنچ تلود سوک كنا زا شیپ

 رد لابقا هایم هک نونکا و ضرعم هچ رد ناشبا و تسدوب لاونم هچرب

 لحارم و لزانم ۳۶ و تا هاو و تتسا یرج ناشیا دارم راپنا

 هنوگچ دندوب رادمان ناهاش و رابج ناورسخ هک نادناع و ناضراعم ۰.

 ك زا ناهج و سا هنیاط . نآ نکا فن عون هجب هنامز و یراط

 ؛دیآیم دیاز رظنب واو و « ٍسنْلا عیج یف ادک (0) « هناتسا : ۱ (۱)



 ۱ هچابید

 قتلغم تسا هدانگ و حوتنم نازیملا و باتکلا انرنأَو هطساوب هک فاصناو
 دوش نشور اهزا و یتنگ ()لخم گرابیب دابع ماصم ماظن و یدنام

 تریخ تسا هتفر ریدفت لاز/ لزا رد جره هک دزیخرب كش تلظ و

 دصذش رود نوچ و تسنا رد و
 , بس لاما تحف و لام ترثک قیالخ هفاکی وا فعیم زا دسر لا و

 ۳ و  رس -

 و میشاب ام اوزخی یتح رو ام ّریغب ال 7 ها نا دش لازتخا و نایغط

 ها و ظب ی یرقلا كلهم كير ناکام و هک تسوا دیج مالک محم رد

 تخادنا رود داشر هدج : داد زا ارناشیا ناطبش هسوسو نومصم

 درب ناناج ؛وشع لغع و دما قشع « درب ناطیش ةسوسو نید و دما رنک
 ۱ او له رس زا ربخ یی یا

 ۸ ملی وین له و شا 3
 سو

 باذعلا هبراج ریغب هک د ریوسق اس ی 1
 تسام هدرکز متسابر هچره + تسیچ ۵تپب راد زر زا هلگ

 ظقبتم تلنغ باوخ زاتعاج نا هک دوب نآ «وایما تسلقن قح تساوخ

 ۱» و دتبای یتفافا تلاهج ترکس زا و اوهبّنا اوثام اف ماین ساتلا دنوش
 زین یدبح نید زاجما و دشاب یهیبتت ارناشیا دالوا و باقعا بیس نادب

 هضفر ریرشن اعم نیزا هبش همقم رد كنانچ دوش لصاح نآ جوا

 و ماحا و طاست عاونا هبیقح اروا داهن و دنکح کس هداما ریسک کلی تس

 ماقم اب نیدنسپ لالخ و هدوبح لاصخ اش اب ادا

 ۲. رد هدوبحم همومذم ضارما عفد رد قذاح یوادم كنانچ درا لادتعا

 زا یلکب جازم ات دناد بجلو تاحصم ارنا زاب و دراد راکب تالهس

 « 6 عفد ارداوم تعیبط بسحم و دریذپن ّریغن و دوشن فرحم لصا رارق
 و دوب دناوت رییخ كين شیوخ ناگدنب ٌةجزما و عابطب ربکا مکح و دنک

 «ناوتنز ه د ج() . هل: د 10)
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 ار ناگدنب فرق و یرود ره رد نوچ « مقتسم طارص 3 هاشب نرم یٍدهب

 یراب رماوا مازتلاب مایق زا تیهافر یالیخ و تور توخن و تم رطب

 و ثعاب یصاعم رب نت تسدمای منام هتلک تلع و هتردق تلج

 ره كيرعن و هینن فسا مار نآ یتطیآ ناسنالا نا الگ هننکیم ضرح
 رابتعا و تسا هتفریم دقت ییدآت نارفک تبسن و نایغط روخارف اریوق ء

 كنانچ هتفری یتذخاوم اب یئالب نا باکترا و هانگ بسح ارراصب۷ !ولوا
 لها باذع دون دهع رد و دش مع بمان نافوط ۳ دع رد

 و تایذّوم یالیتسا و خم زا ۳ عاونا اریتما ره نینچه و !رداع

 تلود تبون نوچ و تسا تبث نآ رکذ صصق ۶ رد هک نا ریغ و طحت
 ترضح زا دیسررد تایکاژلا تاولصلا لضفا هیلع تلاسر ماخ ءءم

 بیس اریتما ره هک تایلب و اهباذع فونص ات درک اعدتسا تلالج و ترع

 فیرشت نیا و تسدش عوفرم وا تما تمذ زا تسا هداتسرفی تبصعم

 فده و لوبق ضرعب هک فیس باذع کم نش رگید لیاضف زارط اروا تما
 میاعن ۷ : روم رد فاتک رتتقت رد ةمالعلا ها راج و تسدیسرن تباجا

 تندرو ون نان مع تعی نآ همتا ره ثیارد ۰

 یتما لع تسیبال نآ هطا ثلاس رس و هیلع ها یلص ها لوسر نخ الت
 لعخ ال نآ هتنأس و كلذ یناطعأف ماجرا بخت نم و مقزف نب اباّذع
 نسوز باتماب سا ءانف نا لیئربج یربخآ و یعنمف منیب میساب
 دیعو هک زین فیس دیده رگآ هک دوشیم بجاو و دنکیم اضتفا نینچ لتع

 لالتخا اهراک یتفر تعانق دوعوم ,لجاب و یدنام فقوت رد تسا لجاع ۰

 وه ی یار تی ات ناطلسلا ری هتسب یاپ هک ماوعو یتفریذپ

 دیدحا انلرنا و عفانم ۱ ی هه
 داد یاهرد تادا نیا یب هچ یتفگ لطاب س ان عقاب و دیدش اب هیف ۲

 يا رو و یا
 عوجر) نارفغلا عزب تر هک 1 ناسا عرب نمیو رحم ۳ تسا ۱ هراشآ ()

 « دراد «عزیام» ۳ جیج رد و «(ع ز رد برعلا ن هزاسلب دیک



 ۱۱ هچابید

 اب یلوغم رکشل تکوش و تّوف لاثما سکره هک تسنا یوایند عیافو

 هک تایاور و تاماقم نيزا # نادب یور چرب ردف و اضف تتفاوم

 یا هک تسا ناتهب یاج هچ و تسازبم بذک تبیر و فال هبام زا

 دیا یابثا نآ رد ارنیرفآ چه هک تسرت ال و رتغناو نآ زا تایاکح

 : نی ددرگ ناگرزب نایم « نخس نیا زیقسر ات هک اناه
 یدتتمو ماما ةَکلَعلا لا یاب ون هک ارینابز نامرف دننک مولعم

 نفی عیب و لب کره هک تسن لوفن هو اسای نوچ و دنزاس

 ِ ضرعنم و تشگ غراف و نیا ناثیا ناب تّرعم و توطس زا دش

 ۱ ناهرب و دنا نایّوفم كلب ب سا ین اوج چوب اب و لاو
 - شیوع

 ۰ و و ریل یخ 5 رب نیا اه دیوبل هل نا را مالسلا هیلع هلوف یوعد

 و ")فاقوا و نّوم نو اضراوع فونص زا ارم ره ()رابخا رابحا
 اریکچ هو دنا هتشاد رسم و فاعم ا,ناشیا عاژز و ثازح و یبالیس
 نید هبکا ضیصخ و تک دنابن لا. هتیاط نا اب هک من نا لا

 و غورا و تسا نآاق .وکنم هاشداپ تلود دهع هک نوکا هصاخ اریدیح

 ۱۰ ارناشیا مالسا فرش هک دنا هداز هاشداپ دنچ ناخ رگنچ دانحا و دالوا
 نادچ دو ندب 7 حول انا و ابا سده ی

 (۵ دیابن رصح و دع رد هک دنا نش هتساریپ و هتسارا نید ع رویزب هک دنا

 نار ريز رد مایا قلبا هک. لثع اعور ّ (*) هک دوشیم بجاو تابچوم نیرب
 مو هرم

 جان سل اوج نا و ینابر کح تیضق رب هک تس ۱ مار ناشیا نامرف

 ۲۰ هک هلج رب دری دات و نایصع زنم داف و لب ناو هل
 صحو سص و کس

 باخا اف هوکرت ام ادعا یاب راه ترا تر سام
 لا و در ناما هانپ و تصع نصح رد ازلانا و سل و ات

 هرایخا رابحاب تسا فطع ()  هرایخا : ۰ «رابحآ : ج «رابحا رایخا : د ب ()
 د با «لیخو : هد ج فو (لبخو لیجو : ب فو «()ساسالا ةنسن یف انک ()
 ؛تسین تک کر زایلاخ ترابعو (ات : ج درادن و ب ۵ (دنبأین : ۰
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 رد یده راونا وترپ نر خ تا یتعاج و هدر لصاح م السا

 4 نو ۵ ی

 یزید ۰ نوچ تسدومن ریثأت ست دما زا دراجماک ییف تفص یر 7«

 نهاظ.نا هطبایب باشوخ رهایچ و ددیآ دیدب راجع رد هک بایفا هعشا

 قّرط ره رد نایا لها تاکرب نی ببسب و «دنانفای نید فرش ددرگ
 عماج یرصم نانالسم نادحوم ترثک زا دیأنی ینالوج نآ رد فّرط 3

 تب نایوزنم تعاج مز رد و عطاس یرون تلظ نایم رد و دنیبو

 نانالسم تماقا زا شیپ هک تسنا دنناوخ () نبوت ناشیا تفلب هک ناتسرپ
 دوب تلاکم ناشیا اب ارناتب اهمادا و ها مافا تماقا و رییکت تمادا و

 اب نانالسم مدق یوش زا رنوگآ و هما لر هوش طلا 2 و

 هی زه مهاوفآ لع 21 مخ .دنیوگ ین نخ و دناهتفرگ منخ ناشیا ۱۰

 اِک ره اقوهز َناک لطابلا 2 تا تیز ءاج دنک اضتفا نینچ

 دوش یثالتم و لحضم قوسف و رنک تابلظ دنک یلجت قح . الو راونا هک
 دوبن رادیاپ باتفآ عافتر ۱6 بایض نوچ

 درک ام قافا هه ۸ ید » دزک ندید نج مال او جم نوچ

 دریگ ندید تسود ید تمحز یب « یمن ره رد هک درم دسرب یئاج

 و لصضفا نآ دناهتفای تداهش هچرد هک تعاج نا

 رازوا لفث و راصا لمح ز زا تلالج ترضح كيدزن تّوبن تبترم زا دعب
 1 رادبآ ریشمشب دنشاب هد ک .تفارتفا غارف و ِب راگزور رد 5۶

 بیس ین اول نیا تب و هشر اب کلبس و لپ نارگ بونذلا هام
 مر دنع > هجا لب اون ۳1 ۲۰

 دماح كل هتغر اداوف ناو « رخاف كي هتیرجا امد ناو
 ؛تما لصاح رابتعا و هیت ()دشاب هدوب راصب# وا ()کكنا یایاقب و

 و و 1 :آ «نیوت ۱ 5 و بز

 ۹ دا ۳ 2 0 «۳۱۳ ص عیراول عماچ رب دا



 ۹ ۱ هجابید

 تسین هار ارت ردنا هدرپ نیدب + تسین هاگ ۱ وت ناج زار نیزا

 تسرود هن مف و مو زا و دیسر ناوتی نادب لقن و لنع ار زا ما اما
 و مالک مود و تسا تّوبن هزوهم روبظ لّوا « تسروصح ور

 ثیدح ینیتحت لاس دنا و .کنهاش اه هک دا دنوت رتیوق نیزا هزجب

 ۰ هل یوز ام ۴ یتمآ كم مایا امرافم و باشم ُتیرْأف نشر ال ید تور
 ۶ 4« روخ عاعش ر ۲ ناضیف و نر ت هناگیب رکف جورخ نض رد ام

 هک رون ره كلب شنا زا ترارح و بآ زا تبوطر ككنانچ دیاغن بجت

 دشاب بیرغ و میدب كين دوش ناشفرد تلظ هطساوب

 ۱۳ ری یا ی اس ار مپ
 ۱۰ باتفا و رتهتخورفا نید مع و دوش رتهتخارفا مالسا یاول بیس نادب ات
 ات ارناشیا ماشم مالسا یوب هک دکفا یراید رب هیاس یدبح نید

 یاپ زج و هدادن قوذ ارناشیا حس ناذا و یک 3 5 دوب نینادکن

 نمّوم نادنچ نونکا و هدوسنب ارناشیا كاخ یژعلا و تالّلا قبع كاپان
 و نبسر قرشم راید یاصفا ات و تسا هداهن بناج نادب یور دّحوم

 ۱۰ یضعب تسدوف زواجت اصحا ی رصح دح زا هک هنگ نطوتم و نکاس
 روناج و یروشیپ ماب ناسارخ و رها *ارو ام صالقتسا تقوب هک تسنا
 یاهعنم زا هک دننا رایسن هفیاط و تنار دودح نادب رشحم ۱ریتعاج یراد

 و -تسراجت لیبس رب مالسا دالب زا نآ ریغ و ماش و نیقارع و برفم

 و هتنای قرهش و هسسر یرهش و قرط رپب و دناهدرک قوط تحابس
 ۲۰ لهأتم و هدرک تساقا تین و دناهتخادنا اجنا رارف یاصع ید ٌهفرط
 مالسا عماوص ۳ تویب للباقم رد و هداهن انب روصق و رود و قش

 ی مولع اس تدافا و میلعتب اع و هتخارفا سرادم و هتخاس

 تبصلاب و و طلا الطا تی زا تسراشا فک هلو تا

 دالوا و «دندوجوم دبع رود نیرد هک هفیاطب و تسنابز تیا یانباب

 ۲۰ُزع و دناوما نر نان اتم تسد رد تیفر لذ رد یا یضعب ناکرشم
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 سو ات ی وا یفتتاو تسا ٍیافم یدیم و

 تروص رد اریأقم هک افو و اضر نیعب و درگنن « تنبط تساسخ و تمه
 ذکن رظ هراننپ اید نیابل نسالپ و دنیب ابیز

 ابو اسْلا ییبت طفتلا نیع لو « هک بیع لک نع اضرلآ نی

 رومالا رخ و دراد بجاو تناید و تناما طرشب لنات رو طسوتم 
 مصر سم

 

 * وا
 کرم رم

 ال 9 و ع ال ةنم صاخآ و ۰ یوهلا لیخا ناب ضار ينآ لع

 دوریم مالعا مالقا هطساوب هک تاماقم نبرد و ۳ 6 9 نیرد و

 عفترم وا تریصب زا تهبشو ّنظ ءاشغو تبیر و تكش ءاطغ دیامن یربدت

 ٌرش و رخ زا چره هک دنامن () روتسم و نخ وا ریض و رطاخ رب و دوش ۰

 راتخ ییکح ریدقتب ددنویپی روهظب داسف و نوک رلع نیرد رض و عفن و
 رنب وا لاعفا تارداص هک طوبرم راکماک یزداق تداراب و تسا طونم
 عقاو عیاقو زا ما و دوب دناوت تلدعم و تلیضف یاضتقم و تکح نوناق

 ِِ ارشا یالیتسا و رابغا تکن زا دابع ییرفت و دالب بیرخت زا دوش

 و ای اوهزکت نآ یعع یاعت ها لا د دشاب 9 0

 مکح دیرفای هزره چه ۰ 1 دیموا ت
 دیاب یه نانچ نا تسه میاو + دیا ما و تفر ما ناهجرد

 : فا کت و هداّرم یف نا اوئارت ال ؛لاسر رد ساز یادم حیدب و
 9 را یدبع نم + هاشی نم اهثروپ مث ۱ ۰ نا ۳۰

 رد !رهفیاط مادک دنک یصاوغ ایرد نآ رد تب فوفو و عالطا نادب

 «ع زاوجو رذگ یداو نآ زا ارعو و میف مادک اب دوب دناوت زاورپ قفا ن 1

 لا ۷۸ بیغلا لب ام و «ایکز تکلم رس نخ اک زا نم ۲
 سن سيني

 «جردنم : و « د () («درادن "4 «نونم :د «یونم : 1 قو ج ب ينالک ()



 ۷ هچابید

 زا ۱: یک طی غورا و تکلم ریرس رقم هک نیچ یصقا و

 و تفر هنیاعم لاوحا یضعب و داتفا تعلاطم ناشیا كلم دنع هطساو

 تراشا مازتلا زا و داتفا عاتسا ارهتشذگ میاقو نالوف لوبقم و ناربتعم زا

 یاذتما و تسن |وتن لرد لی لا  هراچ نوچ ی | مزج کح هک, ناتسود

 هدف رد تیسلک ی ز رقم 3 یسفاد (۱ایضقم ابتح ارنازیزع رما

 موسوم ییوج یاشگناهج ٌخچراتب ارتایاکح نیا هعومج و دیشک ی تباتک

 دینادرک

 دکوملاب یافت ءاقشلا نم و * دّوسم َریغ تدسف زایذلا تلخ

 رود یایا لالع تفنابت را لاولا یمدک لار صف یادت ادا

 ۱. روصق و تکاکر رب هک دزس روم ناشیا دوجوب اعم و مراکم ینابم و داب

 لاس هد تم هچ دنناشوپ تلاقا و ونع لیذ مرک هار زا ترابع و ظافلا

 و هدون بانتجا لیصحت زا و تسا هداهن بارتغا هار ردیاپ هک دوشیم

 تنگ حم رطاخ نيم زا نآ شوفن و نش توبکنعلا هیلع جخ مولع قاروا
 زا فک هک 6 این تار زبان طی

 23 دنهنن تب تشگنا ارگ دوج ل و ۳ نوصم نآ

 
 یو لو

 و ما رام یلع ۰ یمقر ّا و برن الف

 عح تسا هتشاد كولسم طاسبنا قیرط طارفا و طیرنت فارطا زد کا و

 ضرغ هچ دنرا فرشا رظن شیپ رد امارک_ ورم وفا ورم ادا و تیآ
 ۲۰ اف هک اردوصفم ود تاعقاو تروص ریرحت و ربرقت ی تایاکح نیا ضرع

 هزنکاپ یرظن بحاص رگا تس تسا ینید ما ؛ تسلماش دشاب لصاح ایند و نید

 ۲۲ رهظم هک دسح و دفح مثچب یناعم نیرد دنشاب دصتقم و فصنم هک یرهوگ

 «تایطخ و : ۱ 0) ؛ يصنم يايحا : ۱6)
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 اکب (٩دریک ()نادندب ()تسیب ("تبییش نیس هکنا زا شیپ و مدرک لاثتما

 رد راس القا تسبالم و لاغشا تسراهپ و مدون لاغتشا ناوید و ریرحم

 ادم هرع ین لا دم شیوخ ردپ تعصن زا و مدومرف لاها مولع باستکا

 لفاعره روتسد و تسا لطاع ره رویز هک اس + بئاونلا نیب و هنیب لعج و

 مدنام لفاغ *

 آب اپ زا« ریش تو دی
 ناتو 0 (فذی تب نر

 مر و هک سم رخ سن

 ال ینزاملا مش دا نم . اومسا دق ْغلا اندادجاف

 شل تفت مس رب منت زا
 اما ۳

 ریذپ دنپ دنوب ناتخکی , كيلو دپ دنهد ناهاوخ كين

 هک رس قرت و دون یور تسناناوج نونج لاقع هک لقع هک نونکا و
 هک فیسو نا تر فرج الا تا نابش تفازن ما

 مسوع

 یناولغ نم لفعلا تنک و یجح . نم نیرشع لا حبس تل و

 فرق  تنرص انا سه جرم لیصحم مایا توف رب فلت و تمادن ۰

 هن عج لیطعت ماوعا رب

 تشذگب یس زا زیزع ناجوچ رم نیو ۰ تشذگب ()یسوببان رمع هک سوسفا

 ۵ یمورط ی قانب هناک دی ۰ دهد تسد یشوخرگو یشوخ هچ نونکآ

 نیچام دح رسات ن ناتسکرت و رهتلا ءار و ام راید تبون دنچب نوچ اذه عمو

 :۰ «درادن و ج ب 0 «درادن ج «تببش : 5 « تبیش :و ه ب « تش:۲)
 مر ٌقلاس تسی ( نسب هکت ۱ زا لبف ینعی () «نادند : د () «دیآ دیدب

 ؛دشن مولعم حالطصا نیزا دوصقم لو تسا نادند و نس نیب هلکاشم ضرغو

 باوص و عوسم ریغ و تساطخ عرطش هداپ تدش نیزرق یعب نّورف لامعتسا ()
 127 »مپ هب هب ادیب ۸ نوبل هب + 5 ۲ «ناهگان و جنب 0 ی تسا نژرغت

 «درادن و «یموبب هم : او 6 ی



 ْ ها

 نت یا هجرت ناب یزگ نوک ره و | یناوید بیان یناطبش ره و| فرشم

 | یشای رود بحاص یثاّزف ره و یقاج و بتسرح دن وادخ یاگباب دزگاش

 یرداغ ره و یسئر یسیسخ ره وایک یسخ ره و|یفاک یفاج ره و

 لام ترثک زا یلامج ره و یدنمشناد راوگرزب یدنب راتسد ره وا یرداف
 1 ۲ یلاح تصف اب لابفا تدعاسم زا یابح ره وا لامج اب

 لقب م نی باسحا اسح و ایت « ترووت مو باسحا یوتست مو
 دنداد نا ه ذنداد شلاب شوگ نالد هداز |

 دنداد شلابب تشپ نارنه یب نیک , تسرد تستسکشزور نآ رنه تشپ
 نرامرلآ اه هذب اقتتف , شب ناف لاک رک
 !» و تقاشم و دنرادنپ مولف لع لا عبط عبط فطل زا ارعنص و طرض

 لاس طحت هح یامز نینچ رد دنسانش رطخ یب رطاخ میاتن زا ارتهافس

 نم رایخا .تلاهج و تلالض رازاب زور و دشاب تّوتف و تّورم

 لهاج مثل و تنحم ماد هتفات لضاف مرک راک رد و نکم ر ارشا و راوخو
 یبسن ره و یدودرم یدار ره و یداز یی یداز ره تم ماک هتفای

 اه ره و هبهاد ره نیرف یبهاد ره و یباسح رد هن ییسح رهو یبصن ی

 ره و هلزانب یلتبم یلماک ره و هلقاع رپسا یلقاع ره و هثداح نیهر یندح

 راتفرگ هيامورف ره تسد رد یزییم اب ره و رارطضاب یلیلذ ره ٍِ

 فرش مش یٍذ لک فی و : دو لک مر رهدلا ی

 ةنیج هیف ونطن كننيال و « رد تک قِ رک

 830 ة:فیخ ةنز ی ل ی لک صف نا و

 بابرا یوصق جرادم ءارفتسا و ایلع جرادم ءاقترا رد هک تسناد ناوت

 نسانلا كنا کحو دننک لذب تیاغ هچب ات دوهجم تسایک باخاو تناطف
 لیاضف دعاوق ماکعتسا م اگنه هک بابش ناعب ر لّوا معاباب منم بش میام

 ۲: دنا ناوید ناوخا هک نارقا و ِبارتا و نامزلا ۰ ءانبا لاوقا دوب تاحا و
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 لاوحا حرشرد ارث و ًابظن یراپ و یزات یافلب باتکو ارعش یاعصف مرجال
 ناشیا لوحا ریرفت رد و دنتخادربیم فیناصت رهد دیدانص و رصع كل ولم

 کا اضوصخ نانارخ ذالب وآتوع ی ی کا ی اهخاسم فیل
 و الع تو دب تاج و تادارم عضوم و تاّربم و تاداعس علطم

 اد عرکمو ةانک من تا نادنمدرخ عترم و نادنمرنه عبرم و الضف میج «
 > اهر ةکيب اصا 2 رج لا تسرابخا ینعم نیزا اریوبن راب ررد ظنلو

 ۱ و اورنه تیلحم , نایت و مولع بابلج ن نایبلجتم دوجو هیاریپ زا ناسا مه

 ةیلصلا اوعاضا نخ مریعب نم تل ح تقیقحم هک یمج و دش لاخ

 دندنام یاب دنراد تاوهشلا اونا و

 و عوع مر َت

 بزجالا لک بلخ یف ثیقب و « مفانکا ین شاعب نیذلا بمذ ۷

 ةحود تلازالورجما دی نب دی نیا ءاهب ناوید بحاص ارمردپ و
 زا تسیا نیصق ینعم نیرد/ةرظانهیلا مراکلا نویع و ةرضانهناکب لضنلا
 درک تبث تیب ود نآ علطم

 - افش ْلع تامرکملا ناسا ناو م افعدق قدصلاو قحما سر كیناح

 انس طنملل و اطشم میاتعال ۰ یی اونا ٍدَت باتغأب انیم .م

 تماهشو تمارص ارتمیمن و زمرحت و دنناد ریکذت و ظعو ارریورت و بذک

 دننک مان
 7 ی 5 تی رو مس

 یصنم و یید كد نع یعنمی و » ةراجت ؟ "روت هدنهپ و

 ءاتبا زا 2 دنسانش ۳ ره و لضف ایجرف مو نابز و ۱

 فرسم ره و یفوتسم )یفدتسم ره و یریید یرپذم ره و کریزو یروزم

 مس

 و «درادن چ ؟قدتتسم * و 5 یشفدتسم : ۰ «یدتسم : د 0 ۱ ین اذک 0)

 «دشن مولعم نآ طبض و هملک نیزا دوصتم



 ۳ هچابید

 هاشداپ عیدنسب رخانم دییأت و نیرگ رثام دین یارب هک دندنار قراشا

 دیابی ینیرات لاصخ هزیکاپ لاف هتسجخ تیزع ریپ تخم ناوج ناوج تفو

 رضایت فیاوآ خان هک تخاس هعوبج اروا راثآ و رابخا ۰ تخادرپ

 تناطف و تحاصف بابرا یار رب دنچره و" دوش هرس اکا تایاور یحامو
 نا درفزو تراضن و تراضغ هک دنامن هلیشوپ تیانک و تیارد باجا و

 ناگدنرورپ و تعنص نیا نایبرم هطساوب بابل ولوا توارط و قنورو

 دوب دناوت تفرح نیا "
 هربرق هاتف ار 9 اتیرق ۰ احاو را یرآ له یرغش تل

 اس وا ی هبلت و و یلقی ام رکن و کف

 و نودرگآ شد راود كف ریثأت ناگرور )رییغن بیسب و

 تو هتک سطنم مع ماعم و سردنم سرد سرادم نوماقوب ماع فالتخا

 راگزور و رادغ هنامز لام یاپ ثداوح بوک گل تسد نی نآ هبلط

 و هقرفت ضرعم رد و راتفرگ نحم و نتف بفورص بتوات# و دندش راکم
 دندنام یراوتم بارت با رد و دندش رادبا فویس ضّرعم راوب

 0 درک دیاب بلط كاخ رد هه نونکا رنه

 .. . نارته تب هه دکاخ لد زدنا ناو

 دوب ظتنم نآ نابعدم و لضف تلود دفع هک مدقتم مایا رد و

 لونغ کكنع رهدلا ناتدح ین و م دعاسم بابشلاو نم نشیملا اد

 فورصم لیج رکذ یاقبا رب تمه نوچ ارمدآ ینب لئاما و ماع لضافا
 ۲۰ ترکف نیدب هک اررظن بحاص و فوقوم لیلج معارم یایحا رب و تسدوب

 كين مان یاقب هک دوش رقم و میم دشاب لمأت روم۴ ماجا رس و متاوخ رد
 «یناثلا هرمع یتفلا رکو و «تسا ینادواج تایح ببس

 ۲ دلوب 1 هناک هانشلا الو م هتيار مامحا قال یتْلا او

 که: ()



 ینیوج یادگناهج خیرات زا لّوا دلج ۳

 تما ناگدیزگ رب نینچه و ؛دنک راثیا وا مّرکمرطم حور» تابیط تاولص
 موجر و تیاده نامسآ موجن هک ن ادناخ لها و ناراب زا وا تنس ناعبتم و

 دادماو دشاب هتسارا تنیفخ رویز و افص هیلع هک یا دنا تیاوغ ناطیغ

 تخم ةياقس و نیسخ هس روهش رد نوچ .«هتسویپ لایلو مایا دادتماب نآ
 هاشداپ هاگراب هبغ لیع )فرش درک تخادم تداعس و دون تعواطم ه

 ناناخ هه ناخ ناما و سما ته نام نامز و نیمز هد نامرف ناهج

 هیاس و داب دوقعم وا ءولب نید و تلود ءادعا رب ترصن و خن هک نااقوکنم

 یزاتب قیالخ هک یتلدعم راثا و داد تسد دودم نایناهج هه رب شنویاه

 نانز نخ راهب ربا برگ بیصاخ راجنا و لک نالنط نوچ نآ ٌهطساوب
 نام لاغما .دنفاب یشایترا کید رای نآ ضناتموت دنتفرگ یشاعتنا دن ۱

 هاشم ایم دنب ضزاا ی تنش وی رث لا آهک ایا
 یادنب تقیفح هعماس و تگ فّرشم نآ هعلاطب تربصب هرصاب داتفا

 دیدپ دما ناتسلد نا زاب قاشملا اهیا
 شیخ و ناج مارآ ناک دیناشفارب ناج

 ۱ فو دیرف لنع ر ائاو 9 موتکم ن زا یاذح رد یناورشون لدع رابخا «فنشم ۰

 فارطا وا لماش فاصنا لیامش لامش تاعفن ء دوم مودعم ن ۳ یازا رد

 رّونم ارمدا ینب فانصا وا هناهاشداپ فطوع باتفاو نینادرگر طعم ارالع

 ناعیطم «هتخادنا ۳ نعئد نمرخ رد شلاق :رادبا ریشش داب هدرک

 را و و یاب ممخارفا ایر رب هب ریرس ,شنرضح ناکشیو « هم
 ارهتف مثچ وا تبیه و تسایس تسد «تنیفچ لیبو تار ترطنو ۰

 هک اروا تبه و هوکش اب ترضح نوچ تأیه و یتفاس نیرب «تیشک لیب

 نارای زا یعمج داتفا تعلاطم تسرادمان ناهاش هابج رب و هافش ()ردج

 تشاد رضح تلوهس ناشنویاه روضحم رنس ءاثعو هک انص ناوخا و افو
 3 هردح : و را :ب (: ۱۲ ق ادک 0 و 1 مس
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 دوجو هک یدوجبس درز بجاو هک تساریدوبعم انث و ساپس
 ره رد وا تینادحو تابثا هک یراگدیرفا ؛تسدوج و لفع راونا بهاو وا

 ه تافصو تاغل فالتخاب هک یراگدرورپ ؛تسدوجوم تانّوکم تاّرذ زا هزذ

 هئام رب تّیوبر ءار زا هک قازر ,تسدوصقم وا عیانص میادب میاور رکش
 لاک زا شترطف تاعدبم تامولعم هک قالخ ؛تسناسکی زوم دحوم شم

 ناولا رکذب تن و ناحلا شوخ لیلب هک یبظع «تسناتساد كي وا تردق

 ناراب وا تبهوم راحم زا هرطق كي هک یبرک «تسناتسد رازه وا تمن
 ۱۰ یراق «دما راتسود ره ءاقب هدام شنطل مسن هک یراذغ .تسناسین راردم

 تظع رد التع لوتع هک یرهاظ تنگ راتات رادبا غیت شنعع دالج هک

 «تسرصاق وا لالج تفرعم هنکزا مایذا و ماهوا هک ینطاب .تسریاح وا لاک
 ؛تسوا بولطم اریوه هیداب ناسبتقم و یده هیدوا نادصتفم هک یدحا

 ؛تسوا بوبح ارتسرپ تروص ناتساف و تنیثح نافشاع هک یدص
 0 تایوگ هل كيرش ال نحو ۰ نایوپ شهر رد مالسا و رثک

 ماخ شنیب لها هقدح روئو شنپرفا هقیدح رون رب شنیرفآ 0 دونوو
 ناقاتشم ماشب صاللخا یوب نآ ()یوت زا هک یدورد ؛داب ینطصم دبحم اینا

 اد راثت اضر ٌهضور نانکاس تنف)وم رب عا الم نا هحیار زا و دسر سدق

 «یوب :۱ «یوب :د «« جب یف اذک ()
1 



 «فثصم لاح ٌهجرتب مجار برع نیخَوم صوصن یضعب -
 «یریوئلل برالا ةياهن زا لوقتم

 « یهذل مالس۷ خرأت زا لوقنم

 ؛ناکلخ نبا رب یافص لیذ زا لوقم
 «یکلا رکاث نبال تایفولا تاوف زا لوقنم

 «باتک ناه زا لوفنم اضیا

 ۱۳۲ 2٩ ؛یدرب یرفن نبال قاسلا لهنلا زا لوقم



 هی یادتبا

 ءینیوج كلماطع نیدلا ءالع باک فثصم هجرت -

 «رعرخاوا رد فصم لوحا لالتخا و یدزی كللا دج تیاعس

 ؛لاجا قیرطب فنصم هدایناخ لاوحا زا هیک

 ؛دناهدوب هداوناخ نیا نیصوصخم زا هک ارعش و الع یضعب

 «ناوید بحاص نیذلا ءالع و نیّدلا سمت اب یدعس زجش تیاکح

 بانک فنصم نیا ءالع ٌگید تافیلأت

 «یاگناهج و

 فیلات نامز ناه زا یادگناهج راهتشا - |
 «یانگناهج بیترت و عضو - ۲

 ؛یاتگناهج فیلأت ران - ۳

 « یاشگناهج خسن 4

 ۱ ین
۱ 

 3 

 بو ۱ ۳

 ما ۱ جا ۵۱۱ ۱ ج0 0 ۲۳۱ هه سا

۶ ۶ ۰ ۲ 

 ۶ ,یایگناهج هیدق تاحالطصا و تالک یضعب رد «هیبنت



۱۶ 

 سه 
 نم رهش دعب روکذلا نیذلا ءالع ریزولا فوت و اینتخاف نیوخا بلط
 ررف نام روللا كلم ذخا ۶ ةيامتس و نینان و یدحا ةنس ی هئانتخا

 توم دعب هلتق و هب ردغف هیلا هرضحا و نوغرا نم نیدلا سمش

 ریثالا نب دجلا و یمجتلا نیدلا دعس یلا قارعلا رما ضّوف و لیلتب هیخا

 «ماع دعب ةالثا نوغرا ٌريزو 7 قرا لعق ()نابیکج نب ع ریمل و
 و مرک امهف تیدلا سمث هوخا و ةَجرتلا بحاص نيدلا ءالع ناک و

  بحاَصلل ناک و ةيعَرلاب قافرا و لدع ایهیف و رومالاب ةربخ و ددوس
 : هرعش نم و رثن و مظن نیدلا ءالع

 یفیرب یصّصغ تعزج ی نا و . ربخ لک بّیاصلا ها یزج
 «« ینیدص نم یودع ابب تفرع « فال ۷ اط یرک ام و

 یانگناهج ححصم ٌهمدقم دش مات

 یرم ۱۳۲۰ لّوالا حدیر لس سیراپ ین اریرحت

 ی ۱۹۱۲ نشترام۲ ۰ یباطف

 ییوزف باهولا دبع نب دبح

 (+ ح طبق صب دیک عوجر () «نب :لصألا قو ()
 + ح جکف صب دینک عوجر « قزا : لصْالا قو )



 نیس

 هکف . فنصم لاح هجرت رد برع نیخزوم صوصن یضعب

 رثاس یلا بنکی نافلا را نالا يغبنی و نافلا نع كلذ فرص یاعن ها
 لج و زع ها لعل ةياج هل نبع ونملا و لاقتعا یف نم قالطاب کلا
 2 ساق .تیفا لا دو را میل و مظعلا ثداحما اذم فرصی

 ةلمج یف ناویدلا بحاص نیدلا ءالع یلطنا و لاف اب وکالوه ةعاَسلا كلت

 و لصفم هب غلب ءاهدلا ین ةياغ اذه و یسوطلا ريصتلا ء هرکذی ۸ و سانلا «

 ؛ «عاذا سانلا نع عفد

 سال میل دلم شش رد یقاولاب قفوتسلا و یا لهثلا -
 فورحب برم تسا للیذ هک (۸۷4 ةنس یفوتلا یدرب یرغن نب فسوپ
 نآ هک یدّیصلا كييآ ني لیلخ نیلا حالصل تایفولاب فاولا رب مجتم

 لوقنم لیذ هرقف و ؛نراکلخ نبال نابعالا تایفو رب تسا یذ دوخ "
 هناخاتک رد هظ ونح رم یور زا روم باتک زا مراهچ دلج زا تسا

 سم )سراب رم

 یدرب یرغن نب نساحما بال یفاّصلا لهنلا زا لوقتم

 قارعلا ریزو نیدلا سمش بحاصلا وخا یناسارخما ینیوجما نیذلا ()ءاهب ۳
 ةورث و ةيلاع ةبه و لضن هل ناک و كلالا كلت مظع و لودلا ربدم و
 ماما دهشم طابر ینب و ةفدّصلا و ّربلا هوجو یلع فاقوا هل و ةميظع

 فا دجم دادخب مدق ةيامتس و نینان ةنس یف و هنع لا یضر لع

 بقاع و دکالنا و هلابنا دا ی هی ره و ناو تا
 اذه نیدلا اله لوس کت مقام رازکم دن .٩1 ار

 («اتیا نب نوغرا كلم اهلف رم وکنم و افبا تام كانه و ناذه لا هعم

 وحونو 2071, ۶ 1086 () « «یفاَصلا لهنلا» تعن رد هنیلخ یجاح ()
 زا دعب هش هتشون < سمش» ادتبا هی لصا رد هلک نیا ۶ یننا یمایق تیم )۳(

 «۱ ح طیف صب دیک عوجر تساوپس (؟) «دنا هتشون «باهش» نآ یور نآ



 یتئالع تطبن كارت هرضاحم , یتاف یع بارعا۸ ةیدابا
 «قیاضتلا رظانلا افبب تیلب ء یتناف نوبعلا لجن ای كلهآ و

 ندا ریضن هچاوخ لاح هجرت رد باتک نوه رق ید یعضوم رد و

 وکالوه هکنیا و فتصب عجار )ی یتیاکح (۱۸۷ ص ۲ ج) یهوط

 هطرو نا زا زد او حیا کت

 و ةهعلا ی هربتعم خیراوت بتک

 ؛یتکلا رکاش نبال تایفولا تاوف زا لوقنم اضیا

 را رز ای نب هدف یا ریضت هاهف نیم یاآ هئاهد نم وه

 تیذلا ءالع یلع بضغ [وکالوف یا] هل لصح ها یکح ام [یسولعلا ۰
 ۸ رذ و ریضللا لا هبخا ءاض تقی رناف نرابیدلا بحاص یتیوجا
 زرب اذا اصوصخ هدر نکیال رمأب رما نا ناقلا اذم ريصتلا لاتف كلذ هل
 اکع تیب و وکالوه یا وتف كلذ ف لا نم تیال هل لاتف جراخا یل

 ةصاخ هارف اران و اروخم و ةرخبم لم نم هفلخ و بالرطصا مم ةجس و
 عفرب و روخبلا ف- دیزی ذخا لصو ابلف منا باب یلع نیّذلا وکالوه ۰

 وکالوه یلع اولخد كلذ لعن مور الف هعضب و هبف ارظان بالرطصالا
 هل اولاق وه نیا نافلا مه [نیدلا ریصن] لاقف هیلا لوجرخ 7 هومعا و

 ه اّرکش دجتف معن اولاق ةحم ین دوجوم یفاعم بیط لاق [ظ--مخنا] وج
 دیرا لاق و اّرارم كلذ رک و معن اولاق هسنن یف بیط مف لاق ۶م یلاعت

 دحا هب عیتجم ال تفو یف ناک و ()ءوملعا و اولخدف ینیعب ههجو یرا ۲
 کلربخ ام هل لاتف دوجتلا لاطا و دجم هار و لخد ابف هب لع لاتف
 یا مظع یظف رما . نافلا يلع نوکی نا تقولا اذه یف ملاطلا یضتقا لاتف

 لاسا اهفرعا ةيعداب توعد و روخبلا اذهب ترخم و اذه تلعو تقف ةياغلا ۲

 ؛ هوملعاف :لصألا قو (۱)



 کت فنصم لاح هجرت رد برع نیخرّوم صوصن یضعب

 یبنکلا رکاش نبال تایفولا تاوف زا لوقن
 بحاص ینیوجما نیدلا ءاللع لج# ؛ دی نب دح نب كلام اطع »

 دقعلا و لحما اه ناک نیدلا سمث ریکلا بحاصلا وخا یناسارخما ناویدلا
 نیش س فرو ينعولا رواج ام بسا يا 6 لک الان و اغبا ةلود ین

 ذخا و هبقاع و هلغ و نژویدلا اص داف یمجلا كللا دج دادخب مدق *

 اروسکم ماشلا نم رمت کنم داع اهل و هصاوخ ٌرئاس بفاع و هکالما و هلاوما

 كلم املف رم کنم و اغبا تام كانه و ناذه یلا هعم نیدلا ءالع لمح

 ءانتخالا دعب نیدلا ءالع ئوت و اینتخاف نیوخال بلط ()اغبا نب نوغرا
 نیدلا سمش اتأما روللا كلم ذخا ۸ ةيامتس و نینان و یدحا ةنس رهشب

 دعس یا قارعلا رما ضّوف  هلتف و هب ردغف هیلا هرضحا و نوغرا نم ۰

 لتف ()نایکج نب لع ريم۷ و ربث۸ نب نیذلا دج و یبججلا ()كللا
 ابهیف هوخا و نیا ءالع ناک و «ماع دعب ةنالثلا نوغرا ٌریزو ()قا

 غلاب و دالبلل ةراع و ةيعَرلاب یفر و لدع و رومالاب ةربخ و ددوس و مرک
 تناک امم دوجا نیدلا ءالع بحاصلا مایا دادغب تناک لاقف سانلا ضعب

 فلا :زئاج نوکت امهبلا هبسن و اباتک لع اذا لضافلا ناک و ةنيلخما مایا ۰

 ةيبد90 مولعلا یف رظن امه و ءالضتلا و ءالعلا یا ناسحا اه ناک و رانید

 عوجر «تسا «نیدلا دعس» باوص () «۱ح طبق صب دیک غوجر تسا وپس ()
 هدازع نیدذلا دعس ن ۱۱ و دم کیا کف ام بگق ص «* س افف نر دیک

 ص نورب عبط هیرگ خیرادب دیک عوجر «تسا تیر خرات فوم قوتسم ها دج
 و لصْلا ۱ ق اذک (۵ + ح طیف صب دیک عوجر )۳ ۵۸۷ کلم
 کف (۸ ۷ ۰ نم بک صا (۹:یپ طیف صی دیک عوجر) تسا «قرا» باوص

 رولطسم نتم رد هلوتنم يیلرع صوصن رد هنانچ هرم نوخرا ریزو قرا نيا و ۰6۶ س
 یلم هناختانک هفسن خیراوتلا عماج دیک عوجر «دوب اقوب قا وا ريزو ردارب لی تسا
 ۱ ۲۲۲ ص یتبم عبط فاصو عرات و 9, 6۳8. 209, 1 60-3240 ی

 ۸۷ ص نورب عبط هیزگ خغرات و ۰۳



 حیصم همدم کت

 [نأفل نیدلا سیب [اما] و ()فتخم وه و رهش دعب نیدلا ءالع یفوتف
 نامالا دنع فتی لف هرضحا و نوغرا نم نامالب «ءاج] فسوی كباتا
 نیکرتشم ةعاج یلا مجملا رما ضوف و ةلیلق ةدب هیخا توم دعب هلتق و

 فورعلا مع ریمالا و ربثال نب نیذلا دج و یبجلا نیدلا دعس ۶ و

 قراب ناویذلا؛بحاص نیذلا سعث نب نوره ربمالا یّلعت و «6)نابیکشب ء
 باّونلا ترضح قنس ٍدعب نم و «قارعلا باسح بحاص و نوغرا ریزو

 میاسح لمعف (زیروت نم برقلاب مباسح لمل قرا ریزولا دنع باتکلا و
 ریزولا ترا نوغرا وخا (*)نوتاخ ک بلطف ولتتف لتفلا مملع بجوا و

 بحاص نیذلا سم نب نوره انه لعف یذلا نا لاقف هیلع رکنا و

 مرابک هلها حیمج و هدالوا و روکذلا نوره یلع لتقلا بجواف ناویدلا ۰

 و نیدلا ءالع )ناوخ۷ (۱ءالوه ("ناک و معیج اولتنف شرافص و
 :نیدلا ءالع رعش نم و نیدصاقلل (۱اتهک نیدلا سمث هوخا

 یعت ل ذل هیف انا ام نوردت ٍ مکناب یلق هسرد ول اتبابحا

 «« ین حال یردت امو توما ین م را نم هاقلا ام ()بعصا نا و

 سا عا تافتب تما یویف لیف هک ینایقولا تاوف < . ۰
 دما رب رکاش نب دمح ةمالعلا مامالل مجتم فورح بیترتب ناکلخ

 زا مّود دلج زا تسا لوقنم لیذ هرقف و )۷۶ ةنس ینوتلا یبکلا
 س :40 ص قالوب عبط روکذم بانک ۸

 ف اذک () 4 ح طبق صب دیک عوجر () « یتعخم :لصأالا قو (۱)
 فورعم وتاخیک دارم و «لصأالا ق اذک ۵  «تسا «زیربت» دارم و «لصأالا
 ؛(اذکر وناک و :لصالا قو () شیلا نزفزا نهار

 « نیوخالا :لصْالا فو «ناذم :رماظلا و لصالا ف اذک 0۱
 و دراد «رسیا» عضوم نيا رد نتم لصا رد ()) « فک :لصْالا فو

 « رهاظلا وم و تسا نش هتشون یناحا یّطخم نآ یالاب «بعصا» هملک

 « <« تایفولا تاوف» تحت رد هنیلخ یجاح (۱۰)



 مس

 کن فئصم لاح هجرت رد برع نیخژروم صوصت یضعب

 نایعال تایفو باتک لب موسوم ناکلخ نبا را رب یلیذ - ؟

 رب لمجدم قاتل فا یا نب تا لضف فیت مجم فورجب برم
 هخسن زا تسا لوفنم لیذ هرقف و «یرم ۰-۷۲۵ هنس زا ریهاشم تایفو

 - :() سیراپ ْلم هناخانکر د هظونحم

 «ناکلخ نا رب یاتص لیذ زا لوقنم ۱
 نیذلا ءاپپ دالوا نیدلا سم و كلم اطع نیدلا ءالع (7) ناوخ ۱ »

 نیل ءالع نوبل باخصاب  نافورملا(۳ بجا نیو دّحم نب دم
 زاوکلا نب زیزعلا دبع نیدلا زع رکذ ,(0ةبحلا یف نیا سمث و دادفبب
 مدق لاق جم ةياعبس و مبرا ةنس ین قشمد یا رضح ال دادنبب کحما بئان

 ق ماشلا لا رکاسعلاب رمد وکنم روضح لبق مجتلا نم دادغب لا كللا دج ۰

 هبفاع و روکذلا ناویدلا بحاص ذخا و دحاو رهشب ةيامتس و نینامن ةنس
 : نیدلا ءالع دشناف هلغ و

 1 هبف را یرج ! مس ال
 ةنف 2 یصعب اقا افت نا ق

 هتبص نیدلا ءالع ذخا و ناذه یا اغبا هجوت ()!روسکم رکسعلا داع اّیلف ۰
 نیَدلا ءالع نم یاب دا لی دابیلا و رتش کیم ندا اب و
 كله نینس ثالث دعب و ناویدلا باحا نیدلا سمث (هیخا و روکذلا

 )نوغرا (۲امهبلط و هوخا و تیذلا ءالع ینتخاف نوغرا لو و دما ۸

 هظحالم هکنانچ و ۵ش خاسنتسا ۷۲۲ هنس رد هسن نیا - شتدطن, 2061, ۶ 53م ()

 «نیوخالا :لصأالا ف و () «دراد رایسب طلغ دش دهاوخ

  نیفورعلا :لصأالا ق و () ؛ مجلا : لصْالا ف و )"

 / نیک ؛اضالا قو ۷ «لوغلا كولم ةبصص ف یتعی ٩
 « هوخا و :لصالا قو ) « معاو طه و «« داع و» لصالا قو ۷0

 ۱ ح طبق صب دینک عوجر تسا وپس هرقف نيا ) مهبلط و :لصالا فو 0
»9 



 حصم ٌهمدقم کكق

 رب دمح نیدلا سش فنص دق و رانید فلا هتزئاج نوکت امپیلا هبسن

 امط ناک و :رانید فلا طعاف اپمدق و ةماقم نیسمخ یرزجنا ۳
 ةييدالا مولعلا ف رظن اه و مالسا ایهیق و ءاحاصلا و ءالعلا یا ن
 قازژلا دبع لضنلا وبا ةمالعلا خرما م امالا اذه اتفو قو سن

 زیر قدر و و هم هم یطوغلا (نب دما نب 7۹

 ءالع بحاَصلا مظعلا ردصلا ۷ نیذلا ءالع ةجرت بالا
 دیح نب دمح نب دمح نیذلا ءاهب بحاصلا نب كلماطع رظلا وبا نیدلا

 یععا نب دمحا نب دیح نب ٌلع نب دمح نب دمح نب دمح نب ٌلع نبا

 تأرق نیدلا سمث ریزولا وخا ینیوجما عییّرلا نب لضنلا نب بویپا نبا
 و تلاو یدی نیب بتک و ناسارخم بدات نأشاا لیلج ناک یطوفلا خم ۰

 ٩( یتبودلا نیذلا داع لتف دعب قارعلا لو را لا بصانلا ن لقنت

 نم ءالا قاس و لاوم دفو و قوئبلا دس و یحاوتلا رم و اهتطوتساف

 حیفر روم عاطم لزی لو دهشلاب اطابر تل و فجنلا لا تارفلا

 ادوعوم ناکو وکالوه نب اقابا مایا رخا ین كللا دجم لب نا یا ردنلا

 طقس و ةيتمالا نود ةينلا تلاح یارعلا لا نیمی نآ دما ناطلسلا نم ۰

 ل بتک رظن و لئاسر هلو اهب نفدف زیربت یا لقن و تاف هسرف نع
 ناک و بجنا نب لع نیذلا جات انخیش دعب خیراتلا ةباتک ةيالوب اروشنم

 ()یدحا دادغب یلع هتیالو ةدم و ةيامتس و نیرشع و ثلث ةنس یف نلوم

 حبار یف نیدلا ءالع ةافو هطخ تأرف و «)رهشآا ةرشع و نورشع و
 («۵ ةيامتس و نینان و یدحا۲) ةنس ةجحا یذ ۰

 زا هکنانچ ان زا از تسا دایز «نبد همک ارهاظ و «نخشلا ق الک (۱)

 ( دوشیم طابنتسا « یطوغلا» هب دعب رطس هس ود رد وا زا یهد ریبیعت

 « ان زا اوپس دشاب یدایز واو نیا - تسا لیتحم () ( رصب. : ۸ )

 ج۵ ۰: تیا ظفاب ین 0 دوجوم ۸ رد طقف (۷) ات اجنیا زا (4)

 (۸ رد ۷۰ قرو یادتبا (۱) و دق و « ییوزقلا» رماظلا و ۸ ق

 47۸۱ : مقرب ۸ ۸-۸ ی | طقف اجنیا ات (4) زا 0



 طبق تااصم لاح هجرت رد برع نیخزّوم صوصن یضعب

 رهش دعب *افتخا۷ یف نیدلا ءالع یئوتف اینتخاف نیوخال بلط (۱اغبا نبا
 هرضحا و نیذلا سمث بحاصلل نوغرا نم اما فسوی رولا كلم ذخا 2

 رمآ نوغرا ضوف م لیلقب هیخا توم دعب ")هلتف و نوغرا هب ردغف هیلا

 (*)نانبکج ()یلع رم و ربث۸ نب دجلا و یمجملا نیذلا دعس لا قارعلا

 هوخا و نیدلا ءالع ناک و «ماع دعب ةنالْلا نوغرا ریزو قرا لعق ۳

 ةراعع ی ةيعرلاب قفر و لدع امهیف و رومالاب ةربخ و ددوس و مرک ایهیف

 ییوزقلا داعلا دعب نیتس و فین ةنس قارعلا رظن نیذلا ءالع یو دالبلل

 فعاضت نا لا ةربثک مراغم نیحالنلا نع طقسا و یرفلا ةراع یف ذخاف

 رابن/ نم هادبم تارفلا نم اّرهن (ارفح و اهداوس رغو قارعلا لخد
 ةيرق نیس و ةيام هیلع (۲اشنا و هنع ها یضر *ع دهشم یا هاهتنم و ۰

 تناک یتح دادغب ناویذلا () بحاص ربع لاف و سال ضمب غلاب دقل و
 ربغ کح و .ةحار هب دادب لها دجو و (0ةفالخما مایا نم دوجا

 )نیدلا سمش بحاصلا دیعلا ()یف عبتجاف قارعلا مدق اغبا نا دحاو

 "ای اقزف یا تالصلا و زئ)وجلا تیصخأف دادغبب ")نیا ءالع و
 و ابانک .تنص اذا .لضانلا لجالا .ناک و" ءرثاچ بلا نم رتکا یناکق ۰
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 رد دش يا اعیورتم قنلع کیا یا هل تاقو اد تای هک یا

 منو لاس كي بیرف ینعی 1۸۱ ُهنس هجا یذ رد دوب دجا ناطلس تنطلس لیاوا

 قا برع نیخرّوم صوصن رد و 7۸۲ هنس لوثلا یداج رد نوغرا سولج زا لبق

 « تسا هداد یور وپس نیا اچ هه رکذلا

 (هدز ملق دعب هتشون «نب» هبلک اجنیا رد ۸ 60 ( هلتتف : ۸ (0)

 («نابیکش» :ناکلخ نبا رب زکذلا تا یاقص لیذ ««نایکح» :۸ «(0)ظ قف اذک ()

 سیراپ هنسن خیراوتلا عماج ««نرایکج» :تایفولا تاوف ««نابکج» :یاَصلا لهلا

 ( دشن یکم نم یارب هک نیا حین و («نادکدح» : اتم ۳66 209, 1. 60

 ۸ رد 18 قرو یادتبا اتناف : ۸ () (زچ : 0

 ۶ رد طتف «ی» هملک () ةنیلظلا : ۸ ۸)
 «اقرف : ظ «اهقرف ؛:۸ (۱۱) (ظ رد طقف (۱۰-۱۰)



۳ 

 تس

 سس

 نب دما نب دبح هّلا دبع یا نیدلا سم خرَولا ةمالعلا مامالل (۱) در

 6۷6۸ ةنس قوتلا یهذلاب فورعلا مغشمدلا هّلا دبع نب زاباق نب نایع

 هنعن ود یور زا روکذم باتک زا ربخا دلج زا تسا لوقنم لیذ هرتف و

 - :0) ندنل رد هیناطیرب هزوم رد هظونح

 «یهلل مالسالا خیرات زا لوقنم

 اویخ خب دیه نیا )خب ریل نیدلا ءالع بحاصلا ٩( كلماوع »)٩(

 (0 ینیوجما نیذلا ءاهب بحاَصلا نب ناویدلا بحاص ()نیدلا ءالع لجال
 دقعلا و لحما امهیلا ناک نیدلا سمت ریزولا رییکلا بحاَصلا وخا یناسارخما
 ناف کم خر تفصرلا دیاق ام هنر اقا الات رقبا ةلود ین

 (۱۵هبقاع و هلغ و ناویدلا بحاص ذخأف ("یبجتلا )کلا دجم دادغب مدق ۰
 ملا نمرمت وکنم داع الف ۱)هصاوخ رثاس بقاع و هکالما و هلاوما ذخا و
 ۸۷رم کنم و افبا تام كانه و ناذه لا معم نیدلا ءالع لمح ارونکم
 نوغرا كلم املف )دما كللا مایا یف نیذلا ءالع رما حلصنا دق ناکو

 هن) اصلا لهلا زا هج رد یمذ لاح هجرت رد یدرب یرفت نبا هکنانچ ()
 قفاوم و تسا باوص نیه و دنکیم نادب رصت (شتعطع 9079, 6 986-860 سیراپ

 جرات » تم رد نونْظلا تح هنیلخ یجاح 7 باک نیا ز زا هدوجوم خسن اپ

 سا او تا مخاو وپس نآ و تسا دلم هدزاود نآ هک دیگ «یمْذلا
 ء علف هنلاح نیجاخ ذخ ام یضعب رد ۱۲ هب تسا ۲۱ قر

 تحت رد هفیلخ یجاح و ۸۵-۸۸۰ قرو "هروکذم هل زا هج یفاصلا لهنلا 0
 « «ربغ نم ربخ ی ربعلا» و «یمذلا جرات »

 ارلّوا هتسف تمالع راصتخا یارب و - 02 5, 2 العف و 02. 1540 5 6م« )۳

 « 3 فرح ارمود ءنیین  ناشن و مداد رارق ۸ فرح هی یاوح رد

 « درادن 3 (۶-0)  رقناپ ۲ رطس ۲۱۵, قرو ظ > 9 رطس 16 قرو ۸ ۵)

 « نیّدلا : 3 0) «درادن ۸ (0) « درادن ۸ ۱

 ۸ رد طتف (۱۰-۱۰) «ظ رد ۲۱۸ قرو یادتیا ())

 (ظ رد طتف (۱۱-۱۱)



 زیف . فثصم لاح هجرت رد برع نیخَروم صوصن یضعب

 صم لا هعم نب رقوکنم )لصو و ()ودرالا یا داع و ءالّوم درج
 تمزهنا و ةعقولا نیدابم ین راتتلا ربظتساف ةيمالس۷0 رکاسعلا و ۵ اوقثلا و

 و !یلزن و رفظلا ف راتتلا )کش ام و روصنلا كالا و
 ف_ هتیب ام لع ةیزه ما اومزهناف مییلع ةرثادلا تناک ۶ ماعطل ۱ اولکا

 ناف ۵ کالره نبارسم کیم اباو هروضلتا قلا ی یاقسلا ناو

 نا لیق و «تام اپیلا لصو ال مهاربا ةريزج یا هب تّرتسا ةيزها
 لقن و اغبا لایتغا یلع مزع دق ناک ناویدلا بحاص ینیوجما نیدلا ءالع

 یلع لیحتب نا هرمأی ةريزجما ةنحش ۲۱۱ "نموم یا بکف هع كالا

 نم ةنحتلا 0نموم بیره تام الو تاف ابس (*نموم هاقسف هلتقی و رم وکنم
 و هءاسن !ولتقف هوکردی را هوبلطف [هژرماب رمت وکنم بابا لع یزوریزجآ

 اعاطقا اهب اوطخاف هادلو هعم و اب ملا ایدلا ۱ (۷ نموم هب هجوت و هدالو ۱

 ةيامتس و ترینامن ةنس یف و «اهب نفدف الت هعلق یا رمت وکنم لبح و
 ق یکم دق نا ناویدلا بحاص ینیوجما نیذلا ءالع : و تیناک اتقیا

  هیلا راشلا ناک هئاف نیدلا سمث هیخا بیسب ایظع اکم راتتلا ةلود
 قارعب تام ۸م هلاوما یفصتسا و نیماسلا اطاو هنا ملع امل اغبا هیلع متن ۰

 ««نیدلا سمث بحاصلا نب نوره هخا دلو نعب لو و مجا

 ید خراتب نایحا فورعم و مالس۷# تب موسوم رییک خیرات
 لب و تسیب رد دهدیم دادتما یر ۷.۰ ٌهنس ات ارعیاقو لیذ هک ۸

 : لصالا فو (0) « لصوا و : لصالا قو () «ادرالا : لصالا فو (۱)

 | ۱ ۱ ۱ ی
 :تالکلا هذه انه ما لصأألا قو ۱ «اذه دّیعب باوصلا وه ام لع هرکذ

 ها نم وهس ها كئال و «ناویدلا بحاص ینیوجما نیلا ءالع»

 الت - «الب : لصالا ق و ) («نمّوم» ال «نموم» یا عضاولا ف اذک 0

 یکالوه :نفدم و افراد لیاجم :قفاف لک رب هدوب هعاق دیک لات هظوماش و هک ٩

 ((قنوول تهتعر 209, 2: 250, 3140 راوتلا عماج) تسا هدوب وا باقعا و



 :تیوتققا همدقم ویق

 عجار برع نیخّروم صوصن یضعب - ج
 تفتصم نا فحتب

 تمق رد ًالّصنم فتصم لاح هچرتب هعجار تامولعم بلاغ دنچره

 برع نیخروم صوصن هکنیا تبسانب یو تسا رولعسم همدنم نیزا لّوا
 باس طوسبم لاح هجرت زا تسا یدننام تسربف و هصالخ عوضوم نیا رد «

 را فراق زدم کت یر اب ی بل هک کید و رکذلا
 تاروطسم نیع هک مدید بسانم تسین نارب :ا رد مدرم موم سرتسد لحم

 جنپ زا ترابع یک یا تو ما و زا یضعب

 ترا قناح

 () رّلع یس رد بد نونف یف برا ةياهنب موسوم یک ی اه

 )ملا دبع نب دبح نب باقولا دیع نی دمحا نیا باهش مال
 زا 7 س تسا لوقنم لیذ هرثف و ۲۱۷۳۲ ةنس ینوملا نا کا

 ِ *) سراب ۳ هناخانک رد هظونح ۰ مید اعور ز ۲ کف بانک

 شن ۳ ۲

 «یریونلل برا ةياهن زا لوقنم

 باحعا راتیلا مزهنا بجر رهش رشع عبار یف هیامتس و نینامن ةنس یف وه . ۰

 روصنلا كلللا ناطلسلا مم اوقتلا و ماشلا یلا هتهج نم اورضح ندا اغبآ

 ()ةبحرلا لزان دق اغبا ناک و ")وکالوه نب رم وکنم ةبح اوناک و نووالق

 هل ۱ ج یدرب ٍِ بال فاصلا لبتلا و «برالا ةيابهن» رد هفیلخ یجاح (۱)

 « اصلا لهنلا و هفیلخ یجاح ) شجعحع 2068, ۶ 758 سیراپ 11 هناخایک

 هعمطع 1579, 2 1996, 2269 ۲٩ ج برثلا ةياه دوخ و ( ضیا

 ظحمط0 1577, ۶ 37م (؟) « اضیا « هنیلخ یجاح و فاصلا لهلا (0)

 « ةبجرلا : لصالا فو 0۱ « اوکالوه : لصالا فو (۰



 یاتگناهج هیدق تاحالطصا و تالک یضعب

 رگنچ لوصو زا و دنداتسرفی یچلبا» ۸-٩(« س ۷۰ ص) دنتشادرب

 یلیا اخه درکی دیدشن ... و دونی ریذحم ... و درکیم مالعا

 عانتما هک اه ره د تفری و دندادی ناشنب افعلا اب هنحش دندرکی لربق

 س ۱۱۷ ص) نوک دننف رک ی: عام لس 1 دندومنم

 رد هقیرط نیا و ) تسارایسب باتک نیا رد زین نآ ریاظن و ؛(.تسه ۵

 ؛تسا هدوب لومم امدق تافْلوم بلاغ

 لحم نآ دوخم یلح بحاص ای هاشداپ اب نارکح مان ٌهفاضا - ۳

 ۲.۰ ص) تولا بحاص و هاشداب ینعی «تولا نیدلا ءالع » نوچ

 4۸ س) غیا بحاص و نارکح یعب ؛«غیلاا ناخ رازوا» و «(۱۲ س
 و «(۲ س ۵1 ص) ینعم نیمهب «خیلایق ناخ نالسرا» و «(۱1۳-۱4 س ۰

 خرات هلج زا تسا هدوب لومم ادج نیبدفم بنک رد زین هقیرط نیا
 رونل بابل بابلو یناجزوجما نامثع نیدلا جاهنم یضاقلل یرصان تافبط
 نیدلا سنت و شخو هاشکلم و نازکم نیدلا جات كام :نوچ ینوعلا ن ,دلا

 بحاص یتعی نیدام ٍدمح نیدلا :رضان و نارق نیدلا جات و نایماب دبح

 )انکه و شخو بحاص و نارکم 0

 ۱۳< ص ۱4-۱5 س ۱۰4+ ص ۱۱-۰۱۲ س 1۷ صب دیک عوجر هلج زا ()

 عزای دن ۳۱۸ ون ۲۱-0۲۲ ی

 ؛۲۰< ص ۱ج یفوع بابلالا بابل رب روطس مقار یئاوح زین دیک عوجر ۳



 مصم ةمم دیق

 نآ ریاظن ذن و «(۲- ۲ ۳9 نصر و دامن نیا نسب « دنوش ندا نما زا

 ۱ بیا نایب نایک ویا

 : « دناهدرک حین «نیپا»

 ناکدنار نوچو» : لاثم «نيا زا شیپ و قباس ینعع :یرفوا ۱

 داسف و ثیع تیانکب دتندوب شیپ رب ناغت قوت و تكلچوک وا رکشل «
 اقباس نیعب « تسا تبثم نا رکذ ترا رد كنانچ داتسرف رکشل نافا

 هچ تسین نا همدم دوصقم و «(2-1۲ س "۲ ص) نیا زا شی و

 ةمدقم رد و تسا روکذم لصف نیا زا لبق هلصاف الب اپیلا راشم تیاکح
 مایا رد نوچ» :گید لاقم*:.تسون هرقف نیا زا یرثا الصا ناتک

 دا رک کو دو هد یاس یر كم بیس یک نفس
 نا ا هتشون همدقم زاد نا رک كنانچ هک ارزیزو و هدرک مزیتم

 رد هچ بادک هتنفبشرف هن نیا زا شیپ و اهباین شب ۲ قرو 1(

 «تسین هلوقم نیا زا یرکذ الصا اجنا

 : لاثم 2 یک را «ره» مو تیاداب عج ریض عاجرا 2

 ینعی «مراد درم نیدنچ دنیوگ مانب اربجاوم قالطا راثکتسا ریما ره» ۰

 دندرکف تهاشم ... ار سلجم نآ هک سکره» - ,(۱-۲ س ۲4 ص) دیوگ
 زا یکم ۱۵-۱۷ س ۱۰۸ ص) *ِِ ۱ باجما تیاغ

 نسخ نوک ره - «( س ۱۵۰ ص) «دندمآ تکریم زد دوخ نکاما

 تمدخ رد هک سکره » - «(۱. س ۱۵۷ ص) « دنتخادربپ یلصف هویش

 نایچیا سکره و» - ۱۸-۰۱۹ س ۱۷< ص) » دندوب رضاح وا ۰

 «(۷- س ۱۹۹ ص) «دنتخاسو قلعت ... و دندرک ناور بناوجم
 اریهید ره» :لاثم «بیاغم عمج لعنب فوطعم لعف دارفا ۲

 ینعب « تشاد رب نبدفت نآ اطام و دتتدرک تراخ و ششک تبون دنچ

 ۱۸ س ۱۹۷ ص ۰۱۳ س ۱۹۵ ص «۸س ۱۶٩ صب دیک عوجر هلج زا ()



 جیق یایگناهبج هیدق تاحالطصا و تاک یضعب

 تافو هزاوا ینعی .«دش عیاش یتگ فارطا رد ناخ ْرگنچ تلاح هزاوآ هک
 دوخ ِتايح ار وا نتمُک نیکتنک» - «(۱7-۱۷ س ۱۹۶ ص) ناخ رگنچ

 لاغتشا تعارز و تراعب غراف فدب وا ِتلاح زادعب و ... تسناد

 عوقو زا دعب » - ۷-٩ س ۱۳۰ ص) وا لتق زا دعب ینعی «تشاد

 فارحا زا دعب لدع ءانب ناس هچ رب نآاق وکنم [یاتکوا ینعی] وا سلاح «
 زتایص 6و سا یص) یا تاقس زا دم نم « دنادخ

 تفای تافو ینعی «دش رهاظ ناخ كویک تلاح دیسر قاقالاب نوچ ۰.

 ینعی] وا ترضح دش مقاو نااف ٍتلاح نوچ و» -۲-۲(۰ س ۲۲۲ ص)
 «(۱۳-۱4 س ۲۳۷ ص) نآاق تافو ینعی « دش ییالخ جرم [یاتفج

 «دندومن لابقا ارق رب تلود ناکرا و ... وا نوناخ وا تلاح دعب» - ۰
 هملک لامتسا رد لصا و ۱-۰6۲ س ۲۲۹ ص) وا تافو زا دعب ینعب

 لانم ود ز زا هکنانچ ی تساهدوب رک اب تلاح» ابو قت نی ۱ رد تلاح

ِ 

 دیسر رد قح نامرف هک دوب نیسرن قاترس زونه» : دوشیم مولعم لیذ

 كوبک نوچ» - ۱-۱۱. س ۲۲۳ ص) «دش مقاو ریزگان تلاح و
 الت نب ۲۱ز) دما شیپ ی افولخم ریزگان هک یتلاح ِ ۱۰

 نارتخد زا» :لانم «تافو و گرم ینعی ینعم نیمهب ؛هعقاو

 فقوت رد رتخد ناخ ٌگنچ ٌهعقاو ببس درک وا دزمان اریی اخر
 رسپ» -- «(۱71-۱۷ س ۲۳ ص) ناخ رگنچ تافو ببسب ینعی « دنام

 ۲۲۸ ص) دون تافو ینعب «داتفا هعفاو نایماب رد ارناکیتام یا رتگرزب
6۱-۲ 

 تفیز و هقیرط و مسر و نوناق و نعاف ینعب نیپآ یاجم ۳

 رفصا رسپ رتگرزب ةناخ زا لوفم نیذآ هارب زا و # ایلام «شیارا
 رد» - ۱۷-۱۸ س ۱۰۱ ص) لوغم نیا ینعی « دشاب ردب ماقم

 با رد یک ناتسبات و راهب لصف رد هک تسنا لوغم نیذآ و اسای
 دنشاب هتسب زام و کلن | تقوو» 7 ۱۹-۲۰ س ۱۲۱ ضر « دنیشنن ۰

0 



 ص۰ همدقم

 تضس ناکزا ریت دننام داد هیده یناخ كاچوک بل اب رایسب فحت اروا

 هک امدعب رذع دیهت» - 4-۰6 س 4۷ ص) هک زا دعب ینعی « تسج

 دم (-0 س 0۸ ص) «را یاجم یثاب هدرک غخیلبت صالخا و تمدخ

 یضرم فارصنا تقوب ... دش كاپ نانشد ّرش زا تیحان نآ هکامدعب و»
 14-۱11 نم ۱3۲ ص). دم تیفایر"فوب مدرک للوت: یه تنونع زا هک
 و نا وب ) تسل رایست اد یاک ناب فیعاضت زد نا نیاظن و
 دیک ؛یرونا دوشیم نید زین ارعش نیواود و هیدق بتک زا یرایسب رد

 اس دع::هنامر هک کنکل راناک - امدعب

 یرفخ شرزد و "تتسدرکآ یرفح مروش تخم

 خلب و ردنا تمهت بحاص درک مربخ ریخ 0
 یرونا دما تبعن رفاک دنیوگیه ان

 نونکا» :لاثم ,«ببسب» یاجم هزاج ءاب نودب .ببس - 7
 یخ و راوخ ارشیوخ نینچ رگید قالخا بیاعم و رگیدکی تمهت ببس

 زا یمج» - «(۷-۸ س 1. ص) رگیدکی تمهع ببسب ینعی « دناهدرک

 ۱۱۱ ص) « دنتشکب دندوب هدرک هک شاگ بیس و دندروایب اررزغیا یارما ۰
 وا بقعرب دریگن تّرف زاب ناخ كنوا ات كنا ببس» - ۱۸-۱۹(۰ س

 ادج باتک نیا رد زین نآ ریاظن و «(۷-۸ س ۲۸ ص) «داتسرف ی

 حیعصت «تنیس» هب ارهلک نیا اج هه نیدج خسن رد و ۱ یبمات و ایت

 تناهدرک»

 دندرک رتاوتم نایچلبا » :لاثم « تافو و دگرم ینعب «تلاح -۷ ۰

 ۱۳ ص «۱-۱5+ س ٩۷ ص ۶-9 س +۳ صب دیک عوجر هلج زا ()

 ۱۰-۱۱ س ۲۰۱ ص ۱-۰۲۰ س ۱۹۱ ص ۱-۰۲ س ۱8۷ ص ۱-۰۱9 س

 ( اس س ۳ ( ۷-۹ س ۲۱۸ ص ( ۷م[ ۱

 ۱۱ ص ۱۸-۰۱۹ س ۲۸ ص ۱-۱۷ س ۲۳ صب دینک عوجر هلج زا ()

 ۱۳۱ ۱ ۱ ص4۲۰ ۱۳۸ یا ۱۱ رن۱۳ص ۱۷ یب



 ی یایگناهج هیدق تاحالطصا ِ تاک یضعب

 كاخ یئعلا و تاللا ةبع كاپان یاپ زج» :لاثم « دیامنم قاحا زین
 ۹ زین هعلق بابرا» -.- ۳ س٩ ص) هدوسن ینعی « هدوسنب ارناشیا

 ؛(۱-۲ س ۱.6 ص) « دندوسنب نیمزب ولپپ داهتجا

 ٩(( س ٩ ص) نابش من جص مدیدنب  یججلاوب ز ات مدرفب
 ۳ و «هکنا دوجواب » و < هکنآ اب رو ینعب کكتا زاب ۲ 0

 تنیس لزنم دنچ زا دوب خالکنس روباشن کكنآ زاب» : : لانم «ْ [عم»

 «(۲>-۱:نم ۱۳۹:ص) هک یتعپ « هدروآ دوخ اب و منفوپ هد رک راب

 ارتمام ... دنتشاد نزار هراب راوید رب خرچ رازه هس کكنآ زاب»

 زاب» - ,(+ع س اضیا) ۰« تفرب .تسد زا لد و::دش تسس یاپ

 ام شوق از جرب و نانابرتش هزاورد بناج زا رتتخس کیش کك ۰

 «(۱۲-۱۸ س اَضیا) «نتشارفارب كشوک ورسخ راوید رس رب ملع لوفم
 یور زا دوب یناوج "هجرد لوا ندیس هار زا كنا ز زاب نااف اککنوم» -

 ۱:۷ ص) «[دوب] راک ناگدید و راگزور موج :تیترف نیش راقو و لنع
 «هکنآ اب» هب اج هه اردک یا لب دج خسن رد و ؛ كاذ ریغ و «(۱-۲ س

 ؛ دناهدرک لیدبت ۳

 و « نیا دوجو اب» و «نيا اب» ینعع .(نیا زاب) نیزاب - ۳

 نوریب اپ كنادنچ دوخ رپش قیالخ هبلغ و» :لاثم «اذه عم»

 رادم رب .لیصف دنچ و هدرک ما ماکعتسا ارزد هه نیزاب و دوب نایب زا

 نیدج خسل رد و ؛(۱۳-۱5 س ٩۱ ص) هه نیا اب ينعي « نیشک نآ
 «دناهدرک حیعصت « نیا اب » هب اهلکت نیا ۳۰

 اید» : لاثم کا ۱ نودب» و « هکنا یه ینعی «كنا زا ک 4

 « دهن تسدرب ارقاذم رهز م اج در نایم رد تسد كنا زا ی دوخ

 یی» هب اره نیا ۵شب دج خسن رد و )۱۱۲ در ) هکنا ی یعب

 ۰ دناهدرک جی «هکنا

 هک امدعی» :لاثم (« هکنا زا دعب » ینعی ی يیرترس 0 ۲



 حصم همدقم 5

 نا زا مود دلج زا وا ثلث و همامتب لوا دلج یو ۰۱ + ۵

 قفاوم راي یا سپ» : تالک نیدب دوشیم عورش دون ی و تسا طقاس

 نونعم لصف لیاوا رد *ِِ یراد ههبش کا یناعم نیرد یفثم تسود و
 رخاوا رد عقاو « وا راک لالتخا و دیح درعس ناطاس لاوحا هیفب رکذ» هب

 ةبسن هضم نيا هکنا اب و «(۱۳ س ۸0۶ قرو ۱) مود دلج زا لّوا ثلث «
 ؛تسا طالغا زا نوح و مقس تیاغب ٍکلذ حم تسا مدق

 رب (۱-4۱2* قرو) تسا لمتشم یادگناهج لصا موالعب هخس نیا
 هک باتک فصم ینیوج نیذلا ءالع تافیلات زا مسالا ةلوهجم رگید ٌهلاسر
 عوجر) 5 یزگب قاروا نیا رد اقباس نا 1 یصیخت اب نآ لاجا حرش

 (هبسم ی ج تاعفصب دیک ۰

 اب هاگ ءاوسلا یلع اریراف لاذ هضعن نیا - یطخما مر صیاصخ
 ۱۰ ٩ ۰۸ 1 ۰۵ ۳ هقیرط رد و «دسیونی هطقن ین اگر هطقن

 قاب رد و تسا ۱ هخعن دینام ۱ صباصخ زا ,(ابلاغ) ۱۳ «(ع) ۲۳
 دچار نیطب سیاصخ

 هست بر

 رد هصوصخب تاحالطصا و یوغل و ینرص و یوحن ّصاوخ یضمب
 عجار و درادن هضم نود ُهضماب صاصتخا هک دوشیم تفای یانگناهج

 رد و دوشیم تفای هیدق خسن مومع رد رگید یضعب و تسا فیلأت لصاب
 رق ام و ؛تسا ۵ش نیدج تاحالطصا و تالکی لیدبت تیدج سن

 رضاح عوبطم لّوا دلجم مجار الا هک اجنا ات صاوخ نيا تاّمهب اجنیا ۰
 دلجم ود , نادب عجار هچنا مس و مود دلج عبط زا دعب و متن هراشآ تس

 :نه یه و یاعت ها ءاش ی و

 و دمایب نوچ دنیامن قاحما هتبثم لاعفا لیلوا رد هک نئاز ءاب - ۱

 هیفنم لاعفا لیاوا رد هیدف تافنصم بلاغ دننام باک نیا رد تفرب 4



 ود ره ای نش خاسنتسا م سن یور زا ای و عن هک دوشیم مولعم اجنیا زا

 دلج نیب ام هکنا اب هخمن نیا ءدنا نش لقن كرتشم لصا كي یور زا

 (۷۰۲ قرو) لول نیو سا رهن هدون لصف تباک رد ینا و لّوا
 نیا دوجو اب «ینیوج یادگناهج خرات زا (!اذک) دلم دن مان » : هتشون

 تو لّوا دلج دش مان» : هتون (۱1. قرو) یا دلج رخا رد *
 لاکرد تسا جناو شنبانک خیرات زا هکنانچ هرضاح ٌهن ,«لجالا كل

 چه ابیرقن و تسا شحاف طالغا زا نوح و منس هچرد .یبت و تدج
 وزج دنچ حیعصت رد ارن ۱ هکنآ زا سپ. روطب مارب و تسین عافتنا لباق

 رد اقلطم هفسن نیا هک دش یتح نم رب هرخالاب مدرب راکب لّوا دلج زا
 تا دنا ده يه تر میش جی درد یاک بم

 دعبب نآ زا و مدون رظن فرص نآ زا یکی مراهچ وزج لیاوا ز زا اذم

 «مدربن راکب هجوچیهب ارنآ

0 
ٍِِِ 

 (هات1/1۴۷۳۲۲ ۳۳۲۹۸۵۲ 206)

 ۱۸۸ رب لمتشم و شوخ سن ّطخب یریزو عطقب صقان تسیا خم ۳

 را سلج شش یاراد و رطس ۲۱ ُهحفصره دشاب ۲۷۲ هک () قرو
 تانک خير و .)تسا یلعا زاتم رایسب. * نی راکب» تورج

 ی ین موسوم یتاک رلقب تسا ۸۵۱ هنس لاو
 ربخا ثلث ود رب تسا لمتشم هضسا نیا «(:۱ قرو) یدنقرپسلا و

 ۱۱۰« قرو) موس دلج مان و (۱۱۳-*۲" قرو) مود دلج زا ۰

 باک لا قرو 1 دباب و تسا هدروخ سد قاص رد هن نیا قاروا بت رت )۱(

 « هلصاف الب ۱۸۸۵ قرو زا دعب دراذگ باک رخ ۱ رد ار (+16-۱2 قرو)
 ۹-4۱2« ۱۹۰6 4۱۳۱ ۱۰۱۵ ۱۷ ۵ قأر نا زد تبسنا عقاو روص نیا )



 نم 2
 رخا یلا «روکذم تعاج لاوحا و نایلیعسا و نایطاب بهاذم ریرق
 ۸۰ لا ۷۵ بیرق و (۱4-۱۷۵ قرو ۱) ۲ ٌهضتن زا قرو ۲۱ هک بانک
 و «؛تسا طقاس هخسن نیا زا لکب تسا عوبطم باتک نیا تاحفص زا هیفص
 هلمج زا دراد کگرزب یاهداتفا عضوم نیدنچ رد هخعن نیا هتشذگ نیا زا

 لالتخا و دبح دیعس ناطلس لٍوحا هیقب رکذ» هب نونعم لصف رخاوا رد «
 20. ۱۳۰۰ رو) ی نیا را دعب را راک

 تساطخ نیع ماهتسب وا رد لد « تسالنب -ماد رانی فلز هقلح

 (رخاب ۲ س ٩۳ قرو-۸ س قرو ۱) ۱ تافص زا هحفص هن بیرق

 نودب تسا هداتفا عوبطم باتک نیا تاحفص زا هفص ۱۷ بیرق ینعی

 سس ۲ قرو) لصف نیه طساوا رد و ؛دشاب هفت رد یضایب هکنیا ۰

 زا هحنه < بیرق ضایب عضوم زا یو رطس دنچ رادقب تسا یفایب (زعنا

 تسا قباطم هطقاس هلج و  تسا نش طقاس عوبطم ب باتک نیا تاحفص

 تییاخب هخع ی نیا طلا سر ما هضم زا | س ۸۸ قروس- س ۳ گرو اب

 هنوگچیه و تسا ناربا رد لومم هّلاح ٌهقيرط یقباطم هنیعب و دیدج
 ؛درادن یئالما صیاصخ ۳

 مس

 و هفت
 (5ات ۲۳1,5۷5 ۳۳8۳۴6۸۲ 2جمر)

 رب لمتثم شوخ یتیلعتسن ّطخم یریزو عطقب لماک اییرقن تسپا هخبن
 هام نآ تباتک خیرات و رطس ۱۷ ُهحفص ره دشاب هحفص ۳۸۶ هک قرو ۳

 ابنیعب تاجردنم بد هخمن نیا «()تسا ۱۲۲۳ هنس نعفلا یذ ۰
 رد هک یئاهضایب و اهداتفا ناه و دایز و ک نودب تسا ء ٌهخن دننام
 و تسا دوجوم زین هخسن نیا رد عضاوم ناه رد و اهنیعب دش رکذ م ٌهتبن

 خس فصو رد دوخ رک ذلا قیاس لاقم رد نت ووروف روسفرپ زا نیم نیا بفصو )۱(

 زنش عرش توف ابورا یابناخاک رد هدوج وم یادگناهج



 و طخ عضو زا و تسین مولعم تسرد نا تباثک خرات و .رطس ۷

 نرق رب مدقم اعطق و دیدج رایسب هک تسا حناو تایصوصخ ریاس و ذغاک

 یرع تارابع و راعشا زا رظن فرص اب هخسل نیا ,تسین یزم مدزاود

 تسا ینقتم حیحص هخس هتفر ۸ یور تساهب عفتنم ریغ و نوح تیاغب هک
 هتشون طقن مات اب و حیص ابلاغ خسن رثکا سکمب | اروغم تالک اصوصخم و «

 یایگناهج مود و لّوا دلج نی ام د هخعف دننام زین هضم نیا « تسا

 رخارد و تسا هدراذگن ودنا نیب یصف چه و هدوفن كيكنت تباث 1
 ق لّیالا دما 7 یاعت هنوعب» - :هتشون (۱7۸۳ قرو) هیلاح مود دلج

 و هفت تصص ضرف رب) ترابع نيا زا و ««105 هنس بجرلا بجر رهش
 رخا ترابع نیع هلمج نیا هک دوشیم طابنتسا نینچ اّرهاظ (نسأن وهس مدع ۰

 مدق رایسب اهنع لوقنم هخم ضرف نیا رب انب و تساهدوب اهنع لوقنم هختن
 رب تسا لمتشم هضسأ نيا (()تسا هدوب نش خاسننسا فنصم رصع رد و

 خب دوشیم )و موس دلج لّوا بفصن ابیرقل و مود و لّوا دلج مان
 رکذ» هب نونعم لصف یادتبا زا و و موس دلج طساوا رد تویلآ ۱

 ةب راقتم دا هب نا اریاهگناهج و دناهدرک كيكنت دلج ودب ةعضاوم فلتخم

 زا لیلق گم ی تسا تش روپشم طن نیمه یادگناهج خسن جردتب و دناهدرکیم خاسنتسا

 3 نیا و «« و د نوچ دنا ثخ هتشوت دلج رد رد لصا رارقپ نانچمه هک مسن
 « عقاوب دشاب تالامتحا برقا ایوگ

 هناخاک یسراف خسا تسرهف رد و ۱۲۶ ص رفش ملت بروز زد هشولب ویسم (۱)
 نیجنا همانزور قد و نکرد ذلا قیاس هلاقم رد نّوَرب روسفرپ و ۲۸۱ ص سراپ م
 ؛تسا ۱۳۹۹ هتس هخع نیا تبانک خیرات هک دنآ هتفوب ۲۱ ص ۱۱۳۵ لاس یایسا قویه

 ینعی دش روکذم نتم رد هک تسا نيمه دراد هخت نی ارد هک را طظقف تننا وه نآخو

 نیا اب هل نیا نیچ 6 تسا 9 ابوگ و 19٩< هنس بجر رهش»
 دبال سپ دشاب یهدق نیدب شتباک زرات داوعیم هتبلا بولسا تذج_ و طخ یزات

 ۱ر ۱6۹ هی دو عرف نورپ نوا ۱۳۵۱ دا با زا تر

 نودب دیاش و هشولب عبتب ابوگ زاب  تس ا هدرک ضرف اهنع لوتنم هنسن لصا ی رات
 ۱۲6۹ هنسب تسا خروم هخحن نیا هک دیوگیم هنعن دوخ لصاب رظن



 ۰۱ 3 ح 1

 مس

 0 ریس

 (6ات ۳۳1/۴۳5۲۲ ۳۳8۴6۸۸۲ :و6و)

 قب شوخ رایسب قیلعتسن خم یریزو حطقب لماک ابیرفن تسیا هفسن

 هیفص ره دشاب هحفص ۳۹۸ هک قرو ۱۹۹ رب لمتشم و مان یفصا رنعج یناک

 موس دلج و تسا تشیم بوبط دل اب  ویک مود و لوا دلج و دلج "هب

 هچابید حاتتفا زا دس مّوس دلج هرم رد تنصم زصم هلج زا ید دلج نوک

 ظ ملاقا رب وآ یالیتسا و ناخ رگنچ جورخ ل اوحا هنیشیپ هنیشپ دل رد نیو 2 :دیوگ

 تفرعم بسحم دوب ناشیا دهع رد هک ییاقو تو ناخ كوک و نآاف سولج
 فوقو هزادنارب نادیئت فرط زا ناشیآ ريغ و مترایخ نیطالس لاوحا و دش روطسم
 زکذ رگید دا نرد نوا تشگ روکذم كيرم راگزور یاهتنا ات راک یادتیا زا
 الا رام مباقو نوج و ن«دوشیم مدرک دان ...: نآاق کنم ناهج هاشداپ سولج
 ود ره .عیافو عوج زا - تسا ترایع دش و خرد درک کمک

 هلاح ,مّةدو لّوا دلج هکنيا رد تسا رص ابیرقن ترابع نیا سپ نا و لوا دّلج
 هیلاح موس دلج و تسا نشیم بوسح (« هنیشیپ دص») دی اب تقارن رظن رد

 باک رد عورش هکنیا لثم مر موم دلج یادتبا رد فّتصم هکنآ رگید («گید دّلجم»

 لاح و دیانیم كلذ ریغ و ةولص و دمی حاتتفا و هتخاس دقعنم هجایید دکیم ی دی دج

 نواب ةتخب و تسین ثب رد هچای :د و ةولص و دج الصا مود دلچ یادعبا رد هکنآ

 (فوک لوا دلچ رخآ رد) یاتغج جرات زا دلج ود نیب یزایتما و لصف هنوگچیه
 ی سا ده یم (فوک مود دلچ یادنب) هبهاشمزراوخ مراتب

 رخ تن یر زا ارهاط ها یمرصح و هد ی یراپ له هناخانک خنن
 هو هدرک یخرن دچ 3 ) ار فر جاتتسا فتطم رفاجج

 روکذم نتم رد نا لیصفت هکنانچ «لّوا دلجم دش مام» دنا هتشون مود دلج رخآ

 ۱ ۳ یا و دکل لس هما نا نا هر ی
 دوخ ۴ تب لصا " یاتگناهج گم نبچ روطس مقأر رظنپ 7 دون نوت

 یارب خاسن اهدعب لو تسا هدوب هداد رارق دلج ود رد ارت[ هدوب نر نی

 ک ارلّوا دلج رگیدکی زا بانک رادقلا ةيرافعم ءازجا كيكنت و خاستتسا تلوپس

 ود خیرات رب هدوب لبتشم و هدوب (هلاح موس دلج ینعی) مود دلج لباقم ود ام
 جرات ود نیا نیب لصنم زا ۱۳۱ لر و هیهافمزر وخ ینعی كولم زا 8 هقبط



 مس

 هق د ٌهعن ,یادگناهج خسن

 عوفو تروص رد تالک ءازجا نیب كيكنت زج دوشیمن تفای نآ رد یئالما

 دیجنرب : نوچ () همک ما تباتک یارب ناکم قیض و روطس رخاوا رد اهن

 «(۷۰* رو) اریتع--اج «(۷۰«رو) داتسرف «یقل-اح «(۱۸۰۲ قرو]) یدن
 مود و لوا دلج تببام هفسن نیا ,اهریغ و كليد -زنب

 هصشون لصتم رگیدکیب | ارودره و هدوفن لصف تسپات اتک رذ یاشگناهج
 هیلح مود دیلج ارخا رد و تسا:هدرک ضزف لّوا دلج امن ارودناو

 هث و ینیوج یادگناهج زا لّوا دلجم دش ماف» - :(۱84۶ رو) هتشون
 ۳« دیحما ۸

 (صس بص ص ۱ صیاصخ ز زا ۱۱ هراش دیک .عوجر ۱
 هنارف نابرب دلج راهچ رد لوفم مک ران فلوت نوسد هبلع فوساف 0
 (901۳6]7 عج لهجهواو موم 1 کا قااص0۱ ۵... 10۵۵م 09۲ 16 ۲

 تسد رد اره نیا طقف باک نا فیل ات رد 10طععمحر هفاهتقر 1894-1852)

 نيا زج خرات نآ رد هکنا هظحالم اب دکیم دوخ هنعن زا 6 قمم زا هنانچ هتشاد

 فوسام نیچف و ( دوشبم خاو هدوبن شی یر منا رد ۲ سن دیاش و نسل
 دوخ جرصتب ([۳عب-۲ ۲ ۰ ص) « هیقرشم زوگ» رد تفریقف لاح هجرت رد رفت هل

 ی ناشیا کن اشنم تسا نیه و ؛ تسا هتشاد تسد رد ارهخ نیه طتقف

 هبن نیا قبطب) ار هیلاح مود و لوا داج و تسا ذلج ود یادگناهج هک دناهدرک

 و یارب و (مود دلج ارذیلاح موس دلج و دناهدرک ضرف لّوا دلج

 ای تساهدوب دلج هسب مقنم یادگناهج عقاولا یف هک ت تسا تشن مولعم عطف رولعب نوک

 عوجر) تسا دلج هسپ مقنم مع رد هدوجوم هک بلاغ قرط زا هچ دلج ودب

 ۱۹۰۶ لاس 1ظتشه. یاینآ نوبه نیجنا تا رد نْوَرب روسنرپ اتم
 فورعم یاهناخاک رد هظوفحم یادگناهج خسن زا هسن ۱4 اجنا رد ک ۲۷-٩۲ ص
 یلم هناخاک هعبس خسن هلج زا و «(تسا هدومن هسیاقم رگیدکی اب و فصو ارابورا
 رایسب خسن هه هک ز ج باخسن یادگن اهچ حیمصت دا یخ ما سوپ

 رد هه هش خاستسا فتصم تافو زا دعب لا تسم طقف هک ۱۲ سوصب دنشابیم مدق
 و ( «ینیوج یادگناهج جرات زا مود دلم دن ف دنا هتشون مود دلج رخآ

 خرات زا لوا زا لوا دام دش ماند دن | هتشون لوا دلج ۳ رد ۳2 ارلّوا دلج 5

 رگید فرط زا « «تلاثلا دلجلا» هتشون موس دلج ناونع رد ز و ««ینبوج یادگناهج
 تسا هدوپ دلج ود یادگناهچ ۳ ایمرپ ننج ارهاظ کیف ناز نیارف یضعب زا

0 



 و ییاقن اب ایم ارخآ .نیماضم رخاب ات لّوا زا هک

 تسا هدربن هدوفن نا ۲ رد کنه قتصا ته هد و

 7 () ست | هدومن لهاجت یکی ی نا قوت

 عبطب رصم رد ۱۳۲ هنس رد ینالا میاپسوژ لاک اک روکد مامتهاب ترا

 ۰ «۲) تسیا میسر

 د مزیس

 (ه)آ آقا ۳021۲5 ۳۳86۸۸ 6و)

 ۱۸۹ رب لمتشم اناوخ ٍدب ییلعتسن طخم یریزو عطقب لماک تسیا هضعن
 ٩۳۸ هنس مر ۲ رد و رطس ۲۵ هحفص ره دشاب هفص ۲۷۸ هک قرو

 رگید خسن اب هفتم نیا نتم «تسا تیسر مامناب یئاولحم روهشم یتاک تسدب

 رایسب تافّرصت خان و هریغ و ناصتن و هدایز رد دراد رایسب توافن

 لمج ای سال ایا. هک هی دراوم رد صوصخم هدومن تاک اف زد

 نتم راصتخاب بناک ابوگ هزادنا ات و یسا: هدرک فذح لکب ارهکوکشم
 طسوتم مس و. ت تعگ رد هفعن را هتشذگ ابنیا ز ۱: یا تیشوک -ینیوج

 لوغم تالک و یبرع راعشا و تارابع رد اصوصخ و 1 کور و ٩
 صیاصخ مچه ابیرقن و دی دج یکی هفت ی نیا طخما سر ؛تسا نوه تیاغب

 تسا ازا مزب باک و » قفوع دّجحم بابل لا بابل تیاکح فیل ات تقرس نیا ریظن (۱)

 ۵ صندل عبط ب بایلالا بابل زا لّوا دلج هچابیدب دیک عوجر

 رد شن هدومن تاک نا زا عبط رد (ظ2 مت 8قععطعتح) ماپسوز لراک روکد ۲(

 نابزب هس ره تاحیضوت یضعب رد لیذ كي و یوغل و یخرات هچابید ود مایفناب هرهاق
 ۳۳ دم لو هاید ود و الف دالب زا ندیل رد کیو « نامنع یرت
 رد بانک نتم لصا لو «ینالا نابزب راهچرم یکامالا و لاجرلا ءایسا تسرهف كي

 رارقنیا زا ندل عبط ناونع و مان و «تسا هرهاق عبط نامو تسا یکی عبط ود ره
 )هو 6عع0هجآ همی له گم ۲۵۵ هه ۲۷ هو ال هاطوصصصص0 : تسا

 ظ. ۳تمادصصفم0 ظ. ۷ هاوعصصصحو4 ۰ ۸0112 ۰ ۸)زا عص ۸ا-هععتصآ ۵۸۱-1۰

 ۰ سس

 2 تص هوا زلعاو طهمجععمعماومص ... ۳۵ص ظ وطن, فا مقوواطمتصص, ۲61069۱, ۰



 ى هو
 ۷۵۶ قرو 1 ُهختن اب تسا یباطم و «تساوخ رد یابر لاح بسح رب
 یایگناهج صف نیمه دادنما مان ج هخعن رخآ انا نا ی ۱۲ نم

 لاوحا رکذ» هب نونعم یادگناهج لصف رخآب دوشیم یهتنم و تسا
 4 (رخاب 1 س ۷۷۶ قرو ۱ خعن) «ناطلس تمجارم زا دعب لیمرخ

 طلخ نیا هک ی تسا خو و «درادن هیقوجلس خیرات وا رودصلا ةحارپ یطبر «

 نشر عضوم نيا زا رودّصلا ةحار دوخ اما هرصتخ زا هن تسا خان زا
 ضارقنا و لرفط ناطاس لتف و هداد دادتما دوخ یعیبط قوسب ار تیاکح

 تمدایم ییاجا رق دیش کرتشاب نازآ شا دقت و اطوسبم ارهیفوجلس

 « دینی متخ ارباتک اهریغ و طخ و درن و خرطش و
 دبع نب دمح نب دبحت نب دی هیقوجللا ةياكحا یف ةضارعلا - مود ۰

 دیعس وبا ناطلس ریزو )۷4۳ ةنس یفوملا یدزیلا ینیسحما ماظنلا ها
 ةحار هک (۷۱۷-۷۲۲ هنس) ناریا لوغم هاشداپ رد اخ رداهب

 رخاب ات لّوا زا وتیاجلوا تنطاس رد ۲۲۷۱۱ هنس دودح رد اررودصلا

 لو هدون فذح ی هچابید و هدون صیخت

 و تسالس تیاهن ارد هک اررو دصلا و ترابع لصا رگید فرط زا ۰

 زارط زا تاهیبشت و تاراعتساب نوحنم میت و ۳ قرابعب تسا یناور

 راعشا باتک لصا لانما و راعشا یاجم و هدومن لیدبت معتم خیرات و فاصو

 هدادن رودصلا ةحار لصا رد یرییغت چم نيا زج و هدروا رگید لانما و
 هیقوجتلا ةياکحما ین ةضارعلا (راصتخاب یرصن نودب) ارراصتخا نیا و

 ارقویلس لا خراوت زا یی هکنا اب باتک نآ ةچابید رد و تسا هداهن مان ۰
 هدرک رکذ تسا تشیم هاشکلم نب دمح نب دومح ناطلس تنطاسب یهتنم هک

 اررودصلا ةحار باتک مان اقلطم و الصا هتسناد دوخ باتک ساسا ارنا و

 نام یفانآ هچابیدب و ۲۱ ص ماهسوز عبط ةضارعلا یرت هچابیدب دیک عوجر ()
 ؛ 3:۷1 ص باک

 « 2615 ص نآ ییال1. هچابیدپ/و 1۸ ص روکذم باک یرت هچاییدب دیک عوجو (0)



 ی ِت
 زا ددج بفیلأت ود و هتخادرپ تینا نیا راصتخاب نوک ات رفن ود تسا

 :رارظیا. زا دنا هقخاس نآ
 مان و تسا یحلم یانگناهج هسن نيا رخا رد هک هلاسر نيه - لّوا

 هچابید مام الا رصتخ « تسین مولعم راصتخا میرات و (فاک رسکب) رصتخم
 یرصنخ هچابید نآ یاجم و هدر قرذصن لکی ار(دگرزب هفص ۷4) بانک ه

 ار(گرزب هحفص ه.) باک ُهماخ مامن ایناث «تسا هدراذگ طقف هحفص من ردقب

 زاعشا و دیاصق زا اردیاوز و وشح میمج الا تسا هک فذخ لک

 هتشذگ اهنیا زا لو «تسا هدومن طاقسا لک اهریغ و راصق تالکو لاثما و

 لب هلک كي نودب یاک اررودصلا ةحار ترابع نیع جرات لصا قوسرد
 و فّرصن هطقن ردقب و تسا هتشاد ظوفحم اج هه دایز و فرح كي ۰

 عجار هک اجنا ات ارهلاسر نیا ثبح نیا زا و تسا هدوفن مقساد تر

 بوسح ناوتیم رودضلا ةحار زا یمود ٌهخمن تسا هیقوجس خیرات لصاب

 مدق اج هه لوصف و _ بیترت رد هلاسر نیا تاجردنم و ۰! دوم

 تر 3 هات نی اقر یگیسم تا ۷ یا ییاطق و دملا ةحار اب مدخ
 هبقوجتس ضارقنا و لرغط دوس زیان یک ناطلس اب هیقوجس ۰

 رطس ۶ گرو اب یباطم هلاسر نيا زا رخا رطس ۲۷۱ قرو رد عفاو
 عطف بلاطم داف هلاسر نيا رد ابا رد و «رودصلا ةحار لصا زا لّوا

 هبترم كي رودصلا ةحار راصتخا زا ییرغ وپس كي هطساوب سان و دوشیم

 دیح ناطلس خرات طسو رد ینیوج یانگناهج زا مود دلجم دهجی

 قرو ج ٌهضعن) تسا هلج نیا یانگناهج ترابع یادتبا و « هاشمزراوخ ۰

 . دوب هبرطم هک یدنقرم سودرف زا ناطلس یامدن زا» :(رخا س ۳

 نیاو تسا هداتفا قرو ود ای كي ۲۱۱ و ۲1۰ قرو نب ام هلاسر نیا رد (۱)

 ؛رودصلا ةحار لصا زا ۱۱ س ۱۶8 قرو - ۲ نم ۱۸۲۵ قرو اب تسا قباطم هداتتا

 نیا نآ رخا و «زا راب ریما و یرامزد» :تسا تالک نيا هطفاس ٌهلج یادنبا و

 . « ریش درک یراپ ارم نکا ک یر نخ. اد نتالک



۵ 

 زا جراخ هداعلا قوف دیاوز و وشحم تسا نوحنم لو تسا قارع قوس

 گرزب قرو ۷ خرات رد عورش زا لبق نآ هچابید طقف هکنانچ ۰
 ۲۵ بیرق یلصنم هناخ كي و « باتک عوبج قرو ۱۷۹ هلمج زا () تس
 اه اضرت او خرطش و تمدانم بادا زد ما ی ناک رفنا رد ست

 سراف لاثما و راعشا هزادنا نآ زین خیرات نتم رد و ,اهربغ و طخ

 دوخ زا لاوط دیاصق و اکح ظعاوم و راصق تالک و ثیداحا و یبرع و
 نودب ابلاغ و فنعب كلذ وحن و ورضک نیدلا ثابغ ناطلس حدم رد
 لصا ٌهتشر تاقوا بلغا هک تیناجنگ مالک هتحال و هقباس اب یتبسانم ندا

 ؛دوشیم اهر ننناوخ تسد زا تیاکح قوس مامز و دلسگیم ۸ زا لک خیرات

 تیام نیرتب زا کی و یلع و نیم رایت :یناتک هفت زا دختره م ۰
 یا هشت تاعالطا و باتک عوضوم زین و تسا یسراف ءاشنا

 طاطخ و هیق وجتس رصاعم دوخ فنصم هچ تسا ریظنلا مدع دوخ باب رد

 لو تسا هدوب قارع هیفوجلس نیرخآ لرفط اطلس صوصخم شاقن و
 مدق ره رد در میم لاخدا زا از هاو مي

 نمدب باک زن عقاولا یف عقوم ره رد هضرتعم لج داریا زا طارفا و

 هو تسا, نش روا لالم رو یکتا تلابک :هزاتنا 9 ییقت

 مدع رد دکا هیصوت هچابید زد تفت دوخ هکنآ دوجو اب 5 اتم هدوب

 گهواا تلود یک اقا وه - :() دیوگ هکنانچ هدومن دوخ باک راصتخا

 دسیونی قوجس لا نیطالس تلود ءاهخیرات یدنواّرلا نایلس نب دیح
 نادنزرف و نز و نام و ناخ و ناجم تنعل رازه دص و راصتخا لیبس رب ۰

 و تدایز ت دک فاخ هملک ای شرح باک سینا هک دتسرفی نکا

 رظن رد هک اجنا ات كلذ عم «دنک ینّرصن و دنز ینعط ای دسیون یناصقن

 بیئرت رد باوص و سا هرش ینایص ام اچ قارو ۱ یضعب تاک ون رخاوا رد : تا

 ۸۷۱ 6( ۳ ۰۱۱۱۱ (۱۵۲ : تسا لیذ رارق زا قاروا

 ۲۸۸ قرو (1) « ۱9۶46-۱۷۹۵ قاروا () ۱-۲۷ ۶ قاروا (۱)
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 ود زا دشاب ترابغ هک (۲۲۰-۲0« قاروا) بانک خا ات اجنیا زا و
 : تا یکید دیدج بماک طخ هینا هلاننر

 تا ی اس ات ها
 رد اّقباس نآ زا یصیخت اب هلاسر نیا حرش و «(۲۲۰۶-۳۳۱۰ قاروا)
 «) دش روکذم قاروا .مزیا

 ةحار باتک زا هتتسا یراصتخا هک هیقوجلس ٌخچرات رد هلاسر سس

 «(۲۲۱۶-۳7۱۳ قاروا) راصتخاب رصن نودب یدنواژلا رکب یبال رودصلا
 ةحار بانک لصاب یامجا یتراشا عضوم نیا رد ۱ تب تیمام فو

 : مثوک سپ مئافب تسا هلاسر نیه یی هک نآ راصتخا ود و رودصلا

 قارع و ناریا هیقوملس خرات رد رورسلا ةيا و رودصلا ةحار بانک

 نب ناهلس نب ٌیع نب .دجح رکب بال نالسرا نب ارغط یلا كيلرغط زا
 ناطلس مانب () 9۹4 هنس رد ()یدنواّرلا ةمه نب نیسحما نب دمحا نب دیح

 ناهلس نب نالسرا لف نب دوعسم نب نالسرا مف نب ورضک نیدلا ثایغ

 هنس) مور هقجالس زا قوجتس نب لیئارسا نب شیلتق نب (٩یزاغ نيا
 سین رایسب مدق هضعن کلی و تسا ۵هش فیلات (قیرافتب 7. ۸-۷ نیس

 با درفب رصق روا یو هک و هک نا زا یخ شوخ

 خرات نا عوضوم بانک نيا «)تسا دوجوم سیراپ یلم هناخانک رد

 قیرط نیمهب فلصم بسن و مان (0) ( زی سبع « حس -م صب دیک عوجر )۳(

 ( تسا روطسم سیراپ ض هناخماک هتسن زا ۱۷۶ قرو رد و لّوا قرو تشپ رد

 هنس ناهلس ردپ مان رهاظ یراغ )٩( «مریک دش هنح زا ۲۷۶ قرو (0)

 ۳ هدرن اروآ سن قوس تروص نه هیچ هبرن تفع شب فتصع .هکنانچ

 یسیلگنا نابزب باک نیا صّم هجرت رد نورب روسفرپ هکنانچ دشاب شملق بنل هکنآ
 « تسا هداد لاهتحا ۰13 ص

 روسفرپ و ۹0۵۳1656۵6 ۳۵۲9۵7 4 :یشنیا هروه ذم هناخاک رد هخن نیا تمالع (0)

 01۷ ص ۱۹۰۲ لاس 0.2۵ 8) یایسا قوباه نیجنا همانزور رد نورب دراودا
 «تسا هدون هجرت یشلگنا یابزب اصیلم ارهنحا نیا تاجردنم ۸۸۷-۸ ۰

 شوخ رایسب تشرد جن طخم و قرو ۱۷٩ رب لمتشم و ضیرع قرو من عقب هفعن نیا
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 طص . ...چ هفعن «یادگناهج خسن

 هقیرط نیا و كلذ وحن و « تخس یاهیک-«ناگدفک یایا : نوج ءای رب

 1 تنا هوجو ردنا نیا و اهریغ و « نیدلا اب ؛ نیدلا

 ار تفاضا هک مومضم لبقام و)وب هموتخ تالک فصو اب هفاضا رد - 7

 مالسا ءوزاب :نوچ هیدق خسن زا یرایسب مسرب دیامنیم رابظا هزه رب ابلاغ ۰

 ءوربا «(۰۱* رو) دوخ ءودرا «(۱۹۸ رو) نانز هوسیک ۱۳۸۶(۰ قرو)

 «بدا یوناز :نوچ لومم مسرب ءای رب ًاردان و «(0۳۶ رو) شلکش نامک
 «كلذ وحن و ؛(0۱« رو) دوخ یودراب

 دراذگیم ءای قوف هزه الاغ ءایب هم وتخ تالک فصو اب هفاضا رد -۷

 یخارفب «تالبجت عفاب : نوچ تسا لومم نونکا ناتسودنه رد هکنانچ ۰
 اذنکه و رایسب یراکش «كلام ءوضاف «رهش لاها , تمن

 رد اهوحنو ماد و ماق ؛دننام تالک رد ارتئاز فلا زا دعب هزه - ۸

 و) ۹ ؛ریاط « ماد عاق : نوچ دسیونی ءای تروصب ماگ ,نیمن نیا

 «لیاضف : نوچ اعم هزه و ءای تروصب (تسین تبارغ زا یلاخ نیا
 اذکه و ؛ دّیاع ؛لّیاس اباد ؛ فا وط « میازع ۳

 یتلم هختن نیا رخا رد هک یادگناهج ریغ رگید ٌهلاسر هس حرش اما
 - :ابترم تسا لیذ لیصفت رارق زا تسا

 نیدلا ریصن هجاوخ هک یلصف یرخا ترابعب ای كچوك هلاسر - ۱

 تسا هدرک تم یاتگناهج وکالوه تسدب دادفب خت حرش رد یسوط
 یضعب رد و یاگناهج لیذب تسا فورعم و ۲۱۸۴-۳۲۰۳(۰ قاروا) ۲

 «دوتنم خسن بلاغ زا و ""تسا دوجوم موس دلج زا دعب یادگناهج خسن
 تسا یاتگناهج هخسن لصا بتاک ناه طخم نآ ريخا هحفص رج هلاسر نیا و

 ۱۷۰ هرامش ندنل رد (سیفا ایدنا) دنه ناوید هناخاک یادگناهج هفحن هلچ زا ()
 «(۳026) هتیا تسرپف زا



 نم مش 2
 هدرک ْسسح سکره هکنانچ تافوا زا یرایسب هلومم هقیرط رد ءای فذح

 فیصوت و تفاضا لاح هفیرط نیا رد هچ دوشیم سابتلا ثعاب تسا

 «(تفاضا) نم هناخ : نوچ دوشیم هتشون خخث كيب هه باطخ و ریکتت لاح اب
 (باطخ) [ی]هناخ رد وت «(ریکتت) گرزب [ی]هناخ «(فیصوت) گرزب هناخ

 05 ما و سجاد تروصم هل ناطایدت هک تسا خو و «

 ۱ سابتلا و ماهبا مزاتسم اعطق هکرتشم تمالع كيب هتوانتم

 هس طقف هفحن نیا رد فلاب هموتخ تاک فصو اب هفاضا رد - ه

 : نوچ هزه رب فیصوت ای تفاضا هرسک راپظا ؛لّوا تسا لومعم هقیرط
 ا و كلذ وحن و «رارشا ءالیتسا تخم ءاهگنج «تلیضف ءاضتنم

 فیصوت ای تفاضا هرسکراپظا « مود -« دراد تّیبلغا هفسن نيا رد هقیرط ۰

 روکذم بانک عبط رد الا نیا و دکنم لاعتسا «یاه-» باطخ لاح رد و «یه-»

 :ربکتت لاح لاثم ؛ تسا بش هتشاد ظوفحم روطس مقار و نْوَرب روسفرپ ماتهاب
 ص) یهلک «(۸ ص) یهمدقم *(1 ص) یهرماوم ؛(۶ ص) یهمذرش «(۲ ص) یوویی
 «(۸ ص) یاهدرک تلاوح : باطخ لاع ؛اذکم و «(۰+۱ ص) یهیامرس ۱

 نینچ وت هنرو «(۲۱۸ ص) یاهچ وت ودب نا مس هل «یاهک وت دوب وا رکذ ابکرم

 عبط راطع ۳ لوالا ةرکذت باک رد نینجه و" ۶0۲۱٩ ص):یاه زین ناک تس

 رع هه رد وت نگسش یا : دکیم لامتسا «یه -» باطخ لاح رد انایحا 0

 یک عفد دوخ زا ارتولآ كلم هک یهن رداف ی ۱۱ ل یهذوب ثنب نینج اریاذخ

 هک یدک یراب وت ((۱۱۱ ص) یهدروا تشدب رکوت هجو زا هن اهام نیا ۰0۱۰۱ ص)
 هنحن یکذلا یا رودصلا ةحار باک رد نینچهه و «(۱۱ ۶ ص) ت 0

 «خشلا نم كلذ ريغ و اضیا هنسل یربط ریسقت هچرت و سیراپ یلم هناختایک

 نتبآ هتفه بنا دارم تسین مولعم «دم ۲ ماوخ دید هتنه» ترابع نیا رد الثم (۱)

 هناخ نینهه و «(ربکت) ثنیا یاهتفه زا یکی ینعی رگید [یژهینه اي «(فیصوت) تسا
 فیصوت لاح دراوم هنرگنیا عی# رد ک كلذ وعن و دنلب ٌهتشپ و دینس هدرپ و گرزب
 ارهقیرط . نیا یضعب رخاوا نیا رد و 6 ها هنیرق نادقف اب دوشیم هبتشم ریکش لاح

 نوچ دنک فذح تباتک رد باطخ و ریکتت ءای تلکاشم زین ارتبسن ءای هداد معت
 ها1 و «(یاهشق) هشق یاضر مع اررب ر «(یاهیورشب : ۶ یلت) هی رب :توشج ٩ الم

 ؛ تسا هم نت نوض یاس زا دف :كکر نیاو « كلذ وحن و هرک



 لبق یایگناهج هنسن نیا هک .دوشیم مولعم سپ تساهدوب ۸۶.۰ هنس رد

 ؛تسا هدوب مش خاسنتسا خرات نیا زا

 سر صیاصخ بلاغ زین هنسن نیا - هنسن نیا یعخما مر صیاصخ
 زا ۱۳۲ ۳ ۰ ۲۳ ةقيرط رد ؛تسا متج نآ رد هیدق خسن یطخما

 دیدج مسرب + ۱ ٩( هقیرط رد و ؛تسا ۱ هخسن دننام هنیعب ۱ صیاصخ «

 - :لیذ رارف زا دراد زین دوخ صوصخم یاهالما یضعب و «؛تسا

 «تسا هتشون هطقن اب لاذ ارسراف یاهاذ میمج لک روطب بیرقنا- |
 « تسا هتشون ءای اب «ید» انختسا نودب ار« هک» بس من دنزام -- ۳

 «(دص ون ص ص ب و 1 صیاصخ زا ۲ هرامشب دینک عوجر)

 «دیانب « دیاهتفر ماتنب «ماهتفر ( ما ملنب «ماهتفر دننام تالک رد - ۳ ۰

 (یلیلق - رایسب -:یاندتساب) موع روطب « تسالنب « تساهتفر دنالنب دناهتفر

 و دیانزف فذح ار * تسا دو «دنا» و دن دیا» و «ما» و «» تانلا

 «هتفر (منب «مهتفر تروص نیدب در هینخ ءاه قوف هزه ّ یاجم

 یی « تس هتفر ( دن منب ( دن هتفر دا « دیهتفر ( من

 ءاه زا دعب ارنآ وحت و باطخ ء ءای و ریکتت ءاب انثثسا نوددب ابیرفت 6 ۳

 : نوچ دزاسیم رهاظ تباتک رد تسا روپشم ن هچنا فالخ رب (۱) مزه

 نونکا هک كلذ وحن و «یهتفر وت «یوما وت «یهلیبق یهتنه « یهناخ

 یرایسب هرتف نيا رد و «تباتک رد ءای فذحم دنسیونیم ما ما «هناخ

 هچ و () دنراد كارتشا هضم نیا اب زین یانگناهج ریغ رگید هیدق خسن زا

 هک ای وا دچ دیدی لرعم افتد هقیرط ی نشآ رگ دشت تو ۲

 نا دوش فذح یاتک رد دیاب لیلد هج تسا تباث ظلت رد

 یرع ثیث ات ءات ای هتنه و هناخ نوچ یراف تالک رد یعقاو "هینخ *اه زا عا )۱(

 و هنیاط نوچ دوشيم لاعتسا هّینخم *ام رولعب سراف نابز ّیط رد دراوم یضعب رد هک
 راعشا ریپ اعم یف مجعلا باک هلچ زا () « كد وحن و هربخص و هریک و هلییف

 اب یه » ربکت لاح رد اباد هک هّبناطبرب هزوم (خیرات نودب) ییدق فست مجعلا
1" 



 ه
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 ( حوصم ةمدقم

 هصالخ زا ابلاغ تسا ترابع تاظحالم نیا و تسا روطسم یبرع نابزب

 لاعتسا یارب هک هیهم عیاقو خیرات نیبعن ای یانگناهج لوصف تاجردنم

 رد هلج زا « تساهدوب هدرک تش اد دای هخمن نیا یثاوح رد دوخ یصخش

 لباقم رد (عوبطم باتک نيا زا اج زا ۱1 ص اب قباطم) 7 قرو هیثاح
 زا دعب ناخ گنچ ی یاگناهج زا لصف نیا ناونع
 تسا هتشون «دومرف هک اهاسای و داهن جورخ

 زیکنج یع یا ارت لسنا اذه ین رکذب یلاعت هل دیحا»

 اج نم یلع ةيدمحما ةربطلا ةعيرشلل فلاخم ربغ اهرثکا و هّلا هنعل ناخ

 تورج و ةمظع .د 2 ةسایسب ةجو زم اهنا ریغ مالسلا و ةولصلا لضفا اهب

 ها ۳ نا ازتأس و منا سال زا یاد بو

 6)نآ رخاو 7 فوم 9 جرصت رودقلا بناج نیل خرات نوچ و

 یاسای صوصخ رد هنآ اریز تسا هدرکن افو ًالماک دوخ عو نیدب هاثبرع نبا ()
 [رومت] راک ود - : تسا لیذ تارتف طقف هدرک رکذ رودفلا بئاجم رد یزگنچ

 لع اط ایم و ةّيمالسالا ةللا نم هقنلا عورفک یهو هیناخ زیکنجما دعاوتلل ادقتعم
 كفلوا و ناتنکرت و اطخا و تشدلا لما و 1 لک كل ذک و ةيدمحنا ةیرشنا

 ةهبلا هذم نم و مالسألا دعاوق للع هّلا هنعل ناخ زیکنج دعاوق ن شب منک من
 اندیس و انالوم و هّلا هحر یزازبلا دبحم نیدلا ظفاح انجیش و انالوم نم رک

 مالسالا نا و مالعالا ءالعلا نم اهریغ و ها هاقبا یراخبلا دیحم نیدلا ءالع انخیش و

 تاهج نم و ةيمالسالا ةميرلا لع نا زیکنجما دعاوقلا مدقی نم رفکی و رومت رنکب
 ۳ ۱ ما و ةیاخ زی نمارقا و ةروفا لطبا خرماش نا لیق و اضیارعا
 راص دنع كلذ ناف َءَص كلذل ٌرظا ام و ةيمالسألا ةميرشلا لوادج للع مهتسایس
 رگْنَم عبط «باک رخاوا رد رودنلا باجت) < ةحيحملا تاداقتع۷ و ةععرَصلا لاک
 ((۸۰۰-۸:۲ ص ۲ جج ۲ هنس دناله دالب زا نرو رد ۲

 ةنم یعا اذه انموی لا ..۰ ناسازخ و رهتلا ءارو ام كلام خرءاشل افص و» (0)
 ۲ ج روکذم عبط رودنلا بئاجت) «ةیفاعلا نسح یلاعت ها لأاسن و هیامائ و نیمبرا
 ((۷۷۸ ص



 (واتط1/۴۷۳۸۲۲ ۳۳۳۴6۸۲ 1556)

 رس طخم یریزو عطقب طوبضم و حصصم ةبسن و ()لماک تسیا هخسن
 نآ حرش هک تافحم اب یانگناهج ینمب) هخسن مامن يلصا و اناوخ یو دب

 ۲۵ هیفص ره دشاب هحفص ۲۸ هک یر ۳96۱ زا لیعقخ (ما دهارش ۶

 ات اجیا زا و دوشم متخ ۲۱۸ قروب یاتگناهج هنتن ٍدوخ لصا و ءرطس
 و یاکناهج لصا زا ربغ گیف ةلاسر هس زا تسا ترابع باک را

 طخم ریخا هلاسر ود و تسانگناهج لصا بناک ناه ّطخع لّوا ُهلاسر
 لو درادن تباتک خیرات "پ هخن .دینام زیز منع نیا ما عود دید بنا

 یانژتساب و تسا ییدق ُهخسن هک تسا مولعم طخا مسرو الما نئارف زا ۰

 تسا دیدج طخم هک بانک رخا رد ۲۲۰-۲14۶ قاروا و لّوا قرو
 «تسا نش خاستسا متشه نرف لیاوا ای تنه نرف رخاوا رد هخسن قاب

 دما نیّدلا باهش ماما فّرصن رد اي كلم رد یادگناهج ُهخسن يا

 قوتلا هاشبرع نباب فورعلا یقشمذلا مهاربا نب هل دبع نب دبحم نیا

 و ءانلخما ةهكاف و رومی بئاون ین رودقلا بئاجع بانک فلوم ۸04 ةنس ۰

 رخاب ات لّوا زا هضسن نیا یشاوح رد و تساهدوب اهریغ و ءافرظلا ةهکانم
 یتاظحالم هاشبرع نبا دوخ ٌطخ ) عضوم جنپ و تسیب بیرف یادگناهج

 طلخ ان دراوم زا یرایسب رد و تساهداتفا قرو كي ۲--۲ قرو نیبام

 ؛ تسا هتشون رگیدکی یاجم و هداد ناکم رییغت ارلوصف یضب و هدو
 ۲۶ (۲۲۵ 4۲۲۰۱۱۵ ۱۰۵ ۹۵ 8 قاروا زا تسا ترابع عضاوم نیا (0)

 ته ۷۷۰ ال قم هم هام یو کم مه ۲۷۵ ۲۱۵ ۸
 چه زا ۲۱۸۵ ۱۱۸۲۵ ۰۱۸۲۵ ۱۷۱۰ ۱۹۲۵ ۱۸ ۵



 حصصم همدم دص

 هتشون هطقن نودب اَضعب ای ًالک ارتالک ابلاغ ۱ هفس دننام زین هفسن نيا

 ۲۲۳ رب تسا لبتنم و شوخ رس طخم و یتفخ عقب هض نی :ا «تسا
 ۲۱6-۲۱۱ قرو نیبام و «رطس ۲۱ هحف ره دشاب هفص 7-4 هک قرو

 دولت قاب وا و تسا هداتفا عوبطم بانک نی ۱ نایفص زا هحفص ی بیرق

 نیا «۱ هخسن زا ۲4 راعس ۱1۳«-۱۲ رطس ۱۵۴ قاروا اب تسا قباطم «

 مولعم طخ عضو و تالک یالما و نیارف زا یو درادن یووسوو

 ۱۳۳۰ رب هه یر لود ارهاجو تضاد ات هک مس
 ۱ یگید دسیدج .بناک طخم نآ هقفذعم قازوا زا:یدوذعم و تسا

 یئاهناصقن و هدایز و تاحیعت یواح هاب ۷ لواوا و ؛یلصا بناک ریغ

 زا هکنانچ غیرات رد نیعبتتم یالضف زا یکی لقب شاحما بخور

 رگید خسن عیج اب فلاخم ابلاغ تاحیصت نیا و دوشیم خخاو نیارق

 «تسا اهنم دبال و مزال ترابع مخ یارب و تسا یانگناهج

 صیاصخ بلاغ | هضم دننام ی هخسن - مسن نیا یا مسر صیاصخ
 ۸۰۷ ۰1۰4 ۲ ۰۱ یاهتیصوصخ رد ؛تسا عیتح نآ رد هیدق خسن

 رد و ؛تسا ۱ ُهضعن ددنام هنیمب ۱ صیاصخ زا ۱۳ ۱۳ «()۱ ۰

 خسن زرطب انلطم  ةنيرط رد و «تسا دیدج ٌطخما مسرپ ۱۱ و ه ةقيرط
 ءای اب «یک» انفتسا نودب ارهیمافتسا و هلوصوم «هک» ینعی تسا هیدق
 « دیشروخ :تراهلک "یا هکر .هقعن "نیا هیرجصیاصح زا و « دنیونی

 سا هتشون میدنان « تخادنان « ذیشرخ ابلاغ 1 ؛ تخادنین

 تسا هتشون هوم ءاط اب »ِة » ارت یسراف هبلک ()هاگ و «اردان ۰

 مجعلا راعشا ریپاعم ف مجعلا باک رد )۰. ۱۳۰ قرو رد هلج زا ()

 دروم هس ود زین هناطیرب هزوم (خیرات نودب) یویدف هتل یزاّرلا سیق نب دیحم

 *اط اب «لط» ارذلت هملک (رواعس مقارو نورب عبط زا (۲۵۲ ۲۱۷ ۸۱۳۹ ۰۵7 ص)

 ۳ تا هفوب برع دوغ هبلغ رثا زا الما ررط نیا ارفاظ و تنا هعخوت هنلرم

 «كلذ وحن و ندیطلغ و هجنابط و تصش و دص تالک



 مع ب عن «یادگناهچ خسن

 تساروجمم هقیرط نیا دیدج طخلا مسر رد و ؛ كلذ ربغ و (۸۳ رو)
 هیدق ٌهنیرط نیا ادذجم رگا دیدزگیم تلوهس بابسا و دشيم بوخ هچ لو
 ؛تسا لومم اپورا لها طوطخ عیج رد ًالعف هکنانچ تیم لومم

 یکنادنچ هکنانچ هکره اریز یکلب 9 تالک - ۱

 « كلب «كنا : دسیونی رولطنیا انثتسا نو دب ارهجنا بنا « هچره ( هجئادنچ 0

 یک ره ینعب یا ك ؛چره ۵٩( ص) مادنچ « كنانچ « كره گاز

 رد اهنآ رخا زا ارهیفخم ءاه دنشاب لصتم دوخ لبقاب «هچ» و «هک»
 2۳ ظلم ی

 رب «وا رب «ناشیا زا «اجنبا زا «نيا زا «وا زا : دننام تالک - ۲

 «نیزا «وزا : دسیونی روطنیا انثتسا نودب ارناشیا رب نیا رد «نيا ۲
 ؛ ریاض لیاوا هزه ف ذحم 0 « نیرد « ندرب ك 4 اجفیزا

 ؛(هبرق) هد 9 ی زا « هیئزج ها یضعب >

 ار راهچ هدس (نیماجنین « هتفخ «نابز ۱: « (نيا هک ) 0

 «(ابلاغ) نافز )0 ص) نیک « دیموا « دیشرخ «هید : دسیونی روطنیا 

 صیاصخ نیا عیمج ام و « راهبچب ۱75 ص) نیماجا هن «(4۳ ص) هتفوخ

 «متشاد ظوفح عبط رد ارهیئزج
 ,نسن نیا یطخما سر صیاصخ میج ءاصنتسا هک دشابن نیشوپ و

 ۹ تایپ هراشا طقف ضرغ ارام و تیزا نوریب هچابید كلي هلصوح زبح

 «دیا تسدب هیدق خسن طفلا مسر زا یمایقم ات دوب ۰

 ب هخسن
 (وات ۳1۱۷5۲۲ ۳۳۳۹۸۸۲ 1375)

 و راعشا رد گم طوبضم و ححصم رایسب و لماک ةبسن تسیا هخس
 زاد :« تساهپ مفتنم ریغ و مفس ابلاغ هک کرت و یلوغم ءایسا و قرع لانما ۰



 توس ی

 و « دیامنی فذح هاگو تابثا ءاگ ءاوسلا یلع «نارف و هزاوآ و دروآ و
 (هیلاح مسرب مئافی تابثا افلطم نعاقلل اهیهت ام

 رئاشع و ماد و مماق :دننام تاملک رد اروئاز فلا زا اه دا تیر

 دسیونی ءای تروصب اي لب دسیونین هزه تروصب زگره اهوحن و لئاضف و
 یتمالع چه و هطنن چه نودب اي و ؛لیاضف «ریاشع ۰

 تارابع ط رد ارتابلک عون نیا امو «لیاضف «راشع «ماد «ماق : ینعی

 تارابع "ط رد و ةدعاقلا لع ایرج مسیونی هزه تروصب اقلطم ییرع

 ۰ هاگ و «هفیاط و میادب و یاب : نوچ ءای تروصب بلغا یمراف

 فالتخا بسح رب كلذ وحن و هدراو بئاصم و هْباق هیواز : نوچ هزه

 «تابلک لییق نيا رد ناریا رد بلاغ ظْلت ۰

 وحن و ینافبا و یئادج و یئوخ تشرد و یوگ :دننام تالک - ٩
 هتشونن هزه تروصب گره هخعل نیارد "دنسیون هزه اب نونکا هک ار كلذ

 «یبوک : تأیه نیدب دسیونی ءای تروص ای (۸) هرایش دننام لب تسا

 نیدب یتمالع چه و هطقن چه نودب یو «ییاقبا ییادج « ییوخ تشرد

 و سابتلالل اعفد ام و .یاقبا ؛ ینادج « ییوخ تشرد ؛ یسوک : تروص ک

 (هیلاح مرب مسیون ی هزه تروصب اقلطم ارتالک عون نیا قعاقلل اییعت

 نیا رد دنکیم ای درکی :نوچ « ی» هب هقوبسم لاعفا غیص رد - ۰

 درکی ینعی دسیونی لصننم دعبام زا ار«یم» انثتسا نودب اّبیرفت هضعن
 «تسا لومم ءاوسلا یلع لاصفنا و لاصنا هیلاح طخما مسر رد و «دنکی و
 ءرصبلا هعع غاز ام الا متشاد ظونحم ار لاصننا انلطم عبط رد ام و

 تاکم قیض و روطس رخاوا رد تالک عوتو تروص رد - ۱۱
 ناس-- دنهع :نوچ دیامنی ک كيكتت تالک ءازجا نییام تاقوا زا یرایسب

 لّوا رد ار«ناس» و قباس رطس رخا رد ار« دنهم» هک 4 رو)

 اطلس و 600 رو) نوت -اخ و «دوجتومان و «(تسا هتشون یقحال رطس

 تعج ارم و «ریش -انم و ۰/۷ رو) ناس - ارخ ۹ هاشن ۰



 سس

 اص 1 ُهفمن ,یادگناهج خسن
 تم ی...

 «ز هر «ذ هد فورح هموتخ تایلکب هک یو ار«تسا» فلا - ه

 دشاب لصتم (تباتک رد دعبام زا لاصننالا ةبزال فورحم ینعب) ۱۰و
 ؛تسذوخأم یهو :نوچ نکیب نقل تباتک رد انذتساالب ابیرفت

 هاگ ءاوسلا یلع دراوم یفاب رد و ؛ تسابیز «تسوزرا « تسزاب « تسزوز

 الما نیا و «تسا. ناهپ و: تسناهنپ :نوچ تابثا هاگ و دکیم فذح «

 ؛تسا ظونح عبط رد

 هاوخ هروصنم نا هاوخ فلاب هم وتخ تابلک فصو ای هفاضا رد - 7

 هرسک ًالوعم نونکا هک یسراف تالک ءاوخ یرع تالک ءاوخ هدودم فلا
 ؛مالسا یاملع : نوچ فا زا دعب دننک رهاظ ییای رب ارفیصوت ای تفاضا

 «لّوا تسا لومم هتیرط راهچ هخسن نیا رد «رهش یاهناخ «نییوچ یاصع ۰
 یاصقا «مالسا یاول :نوچ هیلاح مسرب فلا زا دعب يئاي رب تفاضا هرسکراهظا

 یاهرکشل «(۳۲*رو) مجاج یاصحا ؛(4 قرو) رارف یاصع ؛قرشم راید

 نیا رد هتیرط نیا و ؛اهریغ و (۲۲* رو) راخز یایرد «(4 رو) راّزج
 :نوچ فلا زا دعب هزه رب تفاضا هرسک راپهظا , مود - «دراد تییلغا هنس

 ءاهرکشل «(۷۸ رو) ناکتشک ءاصحا «(۳* رو) ْرظ ءاشغ «کكلش ءاطغ ۰

 ةبسن وا هقیرط زا دعب هقیرط نیا و «(۹4« رو) دیدم ءاماس «رازج
 هرسک راهظا مدع و فلا قوف یدم عضوب راصتقا موس - ؛تسا بلاغ

 ًاضتفا «(زکم رایسب) رُلا اروام :نوچ هزه رب هن و ءای رب هن تفاضا

 عضو مدع «مراهچ - «تسا ردان رایسب هقیرط نيا و ؛(1* رو) دوخ یار

 (۷* رو) ایقب اقبا :نوچ دم هن و هزه هن و ءای هن اقلطم تباتکر د یتمالع ۲
 نیل اهب «(لحارم ءاتنا ینمی «718 رو) لحارم اهنا یاب «اقبا یی
 روطب عبط رد ام و «تسا هوجو ردنا نیا و ؛(ررکم رایسب) نیذلا ایض و

 هقیرط ًردان سراف تارابع ٌیط رد یبرع تاملک رد و یلوا ُهقیرط لک
 ۰ «انرصع یف فراعتلا وه اک متشاد یرج ارهیناث

 نا :نوچ دنراذگ هزبهب هفوبسم تانلا قوف نونکآ هک اریدم - ۷ ۰



 حصصم همدم نی

 لاذب ارهلیهم لاد عقاوم عیج رد و ًابئاد برع هکنیا یارب درک ناوتیمن
 هکنانچ باتک عبط یانب نوچ « ۳م موم دا تر

 یانثتساب یسراف یاهاذ عیمج هخسن نیا زد نوچ و تسا .هف نی ا رب متنگ

 نعاقلل امیمعن زین ام هیلاح زرطب تسا نش هتشون هلمهم لاد لبلق رایسب

 « متشون هلمهم لاد عبط رد اریسراف یافاذ عیمج

 ارسراف گو ژ و چو ب (()ییف ر ایسب یانفتساب) یلکر وطب - ۲

 ۱ قرف چي اه نیبام تب تباتک رد و دسبونی یبرع كل و ز و ج و ب دننام

 یرپ «دیرپ رپ «(00« قرو) فرو «رپ «همشچ «كاپ :انثتسا « دراذگ ین

 مان) هچابق «(۳۷* رو «یصخت مان) هچارق ۳۷(۰ رو) نارپ ۲۵۶(۰ رو)

 *٩۳( رو) مزد 64۸ رو « دنس رد یرپهش مان) هچوآ ۹۸(۰ رو « یصخش ۰

 فاکو ۵ مو هاب اج مه سابتلالل اعفد حبط رد ام و «كلذ وحن و

 .هیلاح زرطب مسیون وا چ ؛پ اریراف
 دنسیونی ءای اب < ی» هیدق خسن یا ود 5 ارهلوصوم « هکر - ۳

 اک و هیلاح مسرب دسیونی هینخم ءاه اب «هک» هاگ ءاوسلا لع هفست نيا رد

 ؛(؟۲۶رو) دوشن لیا يک سکره.و ؛دوشیم یا ق ره : مدق مسرب « د» ۰

 ۱3۳ اابتاب هک کره ۸0۳۰۸ رو) دوب هخ صلختسم هک رگید یابد
 ؛كلذ وحن و (۸۵۸ رو) دنشاب تنام ایاوز رد ی اهزکشل ٩۶(« رو) دما
 ( هیلاح مرب مسبونی < هکد» ارهلک نیا انلطم نعاتلل اهیعت عبط رد ام و

 «هب» ینعی دعبأم زا .لصننم رگره ارسراف تفاضا فرح ءاب - 4

 تا هتشان لصتم ی یلک ام ابناک دمی ام هبلکب ارتا هشیه لب تسا هتشونن ۰

 نیا و «ناهفصا هب ءزور هب «تسد هب هن «نابنصاب زورب تسدب :نوچ

 ؛تسا ظوفحم عبط رد اقلطم الما

 هس اب هیلاح مسرب ةردن هک تسا هش هید ژ و چ و پ رد طقف انثتسا نيا ()

 زا یکیب دراذگ یبرع فاک اب قرف هک تشن نید رگره ارسراف فاک یلو دسیونیم هطقن

 «یگ ای هک ای هک ینعی هلومم ءاعن



 دبح نیّلا سمث هک تسنآ هتشادن ممعت ن نابز یسراف یجاون بم رد رصع

 و هک مجلا ر اعشا ریاعم ین ِ باتک رد یزاّرلا سیف نبا

 وام و بو نرخ لا ناز رد وه - ۰۱دی اهش فی ۰ نس
 ۳ هنگ کنج دنرا طفل رد هلیپم تالا اد تسین همجتم لاذ رهتلا

 ادم تسد ننشخر خر شیپ « هسرادب ارم ینیب وچ رود زا مه
 «ادیپ تسد تشپ زا تخر گن گنر # ددرگ هلایپ زا بارش گنر نوج

 هک دوشیم مولعم و روطب « دنرا ظفل رد» ریبعت نیا زا و

 نا رد اریسراف یاهاذ ن ابز یسراف دالب زا رهغلا ءاروام و لب و نینزغ

 هعاق كي رب انب هکنا هن دناهد کییم ظفلت هیجج* لاذ ات زونه هنمزا

 فلا ای ورهع ٌةبلکی واو قاحا دننام طلا مسر هعضاوم كي اي یرعش ۰
 اب لاذ تباتکر د طقف دناهدرک موت یضعب هکنانچ ًالثم مچ واو زا دعب
 ناشیا ظنلت نکل . دنا نناوخم هلمهم لاد ظلت رد یو دنا هتشونی هطقن

 یرگید صوصخت توص : یبرع یاز ای ییرع لاذب هییش هدوب هزگچ لاذب

 حنا ی

 ٍ دن 9 و هدوب یسراف لاد رم زمتشم هک ارتابلک عون نیا جی هکنآ

 میخ رد و امئاد ارسراف هبجم لاذ برع نش لخاد برع ت تابلک رد

 ماذاب و ذاتسا شام ست ۱ نو 5 رصت ای نیو رق ییرع هیت ِلاذ دراوم

 ءاسا رد اهریغو ناورذاش و (رداچ) رذوش و ذبهج و ذسب و درمز و
 و «مالعا ۰ ابا رد اهریغ و هبذآدرخ و ؛ذابق و ذادغب و ناذه 3 ؛سانجا ۲۰

 هبشا ای ییرع هبجتم لاذ دننام ارفرح نیا نایناریا هک یدوب نآ هن رکا
 نیا تسا ناریا ینونک ظلت هک هلمهم لادب هن دناهدرکیم ظفلت نادب ءایشا

 لبقث برع نابز رب هلمهم لاد دوخ هچ یتشادن یییلد هبجت لاذب بیرعت
 روصت زین یّگید صوصخ تلع و سا رایش برع مالک رد و تسین

 و و

 ۱۹۲ ص روطس مقارو نورب روفورپ عبط مجا راعشا رییاعم ف مجعبلا ب باک ()
 ا



 سس 1
 تابلک طیقنت هک یدراوم رد ,اصوصخم ینعی یرت و یوم ءاسا و هکوکشم

 «تسا هدوب موزل تیاه رد اهنآ تاکرح طبض لب

 نیا یا ۳ صیاصخ تامهع - هم نیا یطخما  صباصخ

 یسا لیذ نارف زا میم

 ()یسراف یاطاذ 5 هنس) مدق رد هخسن نیا لغوت دوج و اب - | ۹

 ریغ و یاشگناهج زا ْرات نيا زا هرخأتم و هرصاعم خسن بلغا رد هک
 ۱۳۲ با ررطس هطقن اب لاذ اچ هه یر ۸.۰ هنس دودح لا نآ

 (كلذ وحن و ذیرفاینو رذپ و كذوک و اذج لنم یلیلق یافتساب) ابلاخ هنتعن
 ناوتیم جا زا و «تسا لش هتشون ناریا ینونک ظفلت قباطم هطقن یب لاذ

 یراف دالب عیجرد یسراف یاهاذ نتشون و ندن|وخ مجج عم هک دون طابنتسا ۰

 یتح هک نش هتشون یحاون زا یکی رد هخس نیا اّرهاظ و 3 هتشادن ۹
 نناوخم هلبهح لاد نوک دننام اریسراف * همججم یاطاذ بلاغ زین رصع نا رد

 نآ رد یسراف لاذ ماجع| هکنیا ینمب لاعتحا نيا دّیَوم و دنا هتشونی و ۲

 نآ لبق ام هاگرم (۱) :تسا عضوم ود رد یسراف هلاکت یسراف هبجم لاذ ()
 لاذ انختسا الب هک اهوحن و ذّرمز و ذبوم و ذُب و ذب و ذئاب و 1 موج دشاب رقم

 ذابق و ذاب و ذاتفا نوچ دهاب هل فور زا قی نآ لبق ام هاگره (۲) « تسا هیج

 زین هک اموحن و ذینگ و نت سیو دم دب و دین و ذوب و داتسا و دابآ و

 یقو نآ و تسا عضوم كي رد طقف یسراف لاد اّما - «تسا ی

 ۳ ۱ ۸ دم دام ترم زا ویا نادلیف ام هک تب

 یسراف دالب رد و « ت دم
 ۳ تراس تسا تش نادب هراشا ننم رد هک اون یضعب یاشتساب نابز

 (ارهاظ) ظفلت رد م دناهتشاذگیم قرف و هدادیم زی سراف لاذ و لاد نیبام یرج شه

 نرق زا لبق و تسا تسدب نوکا هک یسراف خسن بلغا رد و (اعطق) تباک رد مه و
 زا لو «تسا روطسم هطقن اب اموع یسراف یاهاذ تسا هش خاستسا یرج مشه

 و دش هتشادرب هنایم زا زییق نیا جردتب مولعم ان تاهجت دمبب یرج شه نرف دودح

 اریسراف یااذ میج ناریا رد نوکا و دش لدبم هلبهم یالادب اجردتم هیجعم یاطاذ
 نتفریذپ و نتشاذگ و نتشذگ نوچ تاماک زا لبیلق یانثتساب دنسیون و دننوخ هلمم لاد
 ؛اهریغ و ناجیابرذا و رذا و



۰ 

 ۱ سل

 (قاتطط1, ۷۳۸۲7۲ ۳۳8۴6۸۲ 205)

 هناخماتک رد هظوفح یاگناهج جن مدقا و جا و لماک تسیا هفسن

 تسا هخبث نیا رب باتک عبط یانب ینعب تسا ساسا هفع و سیراپ ب

 لمتشم و بوخ یاناوخ من طخح و گرزب رو من عطقب هم نیا فلاصالاب

 تباتک خیرات ؛رطس ۲۷ هحفص ره دشاب هحفص ۲4۸ هک قرو ۱۷۶ رب تسا

 تشه) لاس تشه طتف ینعی تسا ۸٩ هس هجا یذ مراهچ رد هفتم نیا

 ی و و 6 زور كي : نودب مات لاس

 ِ تسنیا مّوس دلج رخا رد خان ترابع نیع و دش عفاو ی

 هبنش زور یزوریپ و یخرفب ینیوج یانگناهج خیرات باتک دش مان» ۰
 دبعلا (اذک) یدی یلع هییامتس و نینان [و] عسن هنس هجا یذ مراهچ
 «دجح هیبن یلع ةولصلا و هیلول دبحا و یناوخما دیشر فیعَضلا

 هک نا ٌهنلتخم نیکلام زا یدع رخ باک لوا درب تشپ رد و

 اب تسا نش لخاد ناشیا تّیکلم رد تبونب هختث نیا هلواطتم نورف رد
 (۷۸۰ ۰۷۷۸ ۰۷۷۰ ۰۷۷۱ ۵۷۲۷ ۰۷۳+ تاونسب خرَوم ناشیا یاهاضما ۰

 باتک نيا نیکلام هلج زا و «تسا موقرم اهریغ و ۱۱۳ ۴۳

 دوم

 زا هکنانچ تسا هدوب ناریا هیرومت كولم نیرخا ٩۱۱ هنس رد یفوتم ناگروگ
 دین |

 ایازم هه نیا اب هخس نیا و ««ازریم ارقی نب نیسح ریما ریثف بتک نم» ۰

 ۷ لاثما و و مالعا و *اسا رد صوصخب تسین طلغ زا یلاخ
 ابر ی زا نزن رد و ها بناوصا زا رفتیب نا طخ هک یر
 هیدق خسن زا یرایسب مسرب همت هضع نیا هکنا رکید و «تسا هب مفننم ریغ یکی

 تالک رد صوصخم تسا هتشون هطقن نودب ًاضعب وا الک ارتالک بلاغ +



 ۱ لاقماو]بحومورانازبخ هبعاددس رد اصز لر ۳ لاوما
 یاباوودسک ۰؟مناسرب کز تاچ موریاتمر ناب اند ماتم نازو

 0 |مرفزووا رم و_تاوحاو + نوح بازی سام تفنمر 2

 وچرصامس" ) "شا برند :دیاعل تسرب رس هدناشزاو ایر

 هم نر  ضزاو تشکروبهدزدراک ۷11 امار آل

 ۲ وا ات نافووب وخجراتمهراک وب راس )رنک
 یاد یکی شک ۲تا ه9راودو زی ووشچتنابم نود

 ن» لزهحوا ناب و "نااعوکتما ع رک 2

 تو 7 2 ساز ا رکود ۱ 3 ۲ تحا)و
 9 2 و ۳ ِم زا ا ۰ 11 1 ۳

 ۳ ام ره

 را سس خ رزرو ی

 مرا تر تم ی تا شکرا
 یاسر ار اشتراک راو سا ناشا>هین 1 3 تا هر

1 2 2 ۱ 

 هوسلو لونتراع مع زاشلاهسف ی 0 دل دار راد
2 7 ۱ 
 ۳ ! توام وا ۳ ُ

 شد زوم شر تینا زاد مضوح و ا
 هو : ایلام تر الزویم -ِ ۱ ب

 ری ۱ | رول ّ

 سس و استر

 رو ججروچز اضناپججاب ب اکهش ما + و اطلا 7 رک
 زار نوای نیم روت ترس و

 1 هه را اف
 (ونمماگصعصع مهعحص 205, [. 174ط)

 خیرات و سیراپ یلم ةناخباتک رد هظوفحم یاشگناهج خسن مدقا هک

 تمسق لوط و تسا ب ءع ضرع رد رتمیتناس 7 یلصا هحفص لوط
 ۱۷ ضرع رد رتمیتناس « سم طقف بوتکم

 (70 666 ۸م. /2:3021 0۴ ۵

 یوزر 700۱4642099, زف 1
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 ۱ نی همدقم

۰ 

 ۱ هه هک تسا یایگناهج زا هخعن تفه رب باتک نی | حیححصآ یاب

 تاحنص لیذ رد راصتخا یارب و تسا ظوفح سیراپ س هناخیاتک رد

 هدادرارق لیج فورح زا یتمالع اهنا زا كيره یارب عوبطم نتم نيا
 : )لیذ رارق زا تسا نش

 رب ممآ6هصهصا معوهص 205 1 یمن

 ابممآ6همعص( 06۲928 5 -ب نیما

 ابو ماههصعص( 06۲9۵8 6  ج ینیمن

 ظوءهتعم ۲020و معوهص 6و دح و هی

 5نممآکصوص موتفهص 1563 د و همت

 ابو مآ6هصهصها 6۲928 207 ۳ ینیمن

 نمایه 6928 206 و رنعمن

 اه 4 هجرد نایب و هروکذم هعبس غخن زا كيره فصوب لامجا یتیرطب نونکآ

 «مزادرپی اهنآ ۳ شاخ قاسم تدج و مد دق و مفس و تحص ثیح زا

 خن عیج رد هکنیا لیدب ًالوا تسا 1۳۳ هنس باوص و تسا یرص طلغ غیرات نیا

 ای تعسح و گی هتی» اوپس اهن و هدوب رمرتاک هفسا هک د ریغ) 7

 اچ هه (دراد مترب ۱3۳7 سگ ۶ عن ی و هدب نی راک سم و دا

 ۱ ۰ «هیامتس و نیبلث و ثلث هنس» حوضو لامک اب
 نیا هک (۱۰۸۶ قرو ۱ هنعا) تس ۱ ریتم اعرص ناتگناهج زا عضوم نیم زا دعب

 جرصتب روبتنج تافو و دوب ناردنزام و ناسارخ اح رومتنج 3 دهع رد هعقاو
 لاح سپ دش عقاو ۳ هنس رد ینعی لاس نیمه رد (۱۱1۵ قرو ۲ هفعن) یادگناهج

 «دشاب نش عقاو روبتنج تافو زا دعب لاس رس ینعی 11۳ هتس رد هعقاو نيا هک تسا

 رابتعا رد شام هر تاک بل رپ :تتسا نه رد هکنادم هعبس خسز بیترت (۱)

 مون ۳۱ ی دا ارام مو و دیو
 ارنا اذط طقاس نا زا یا دلج ثلث و لّوا دلج مات و تسا ضصقان نوچ لو دوش
 ؛ مداد زارق رغ] هرم رد



 تیاغ كنانچ اتو - : 4 درس خف زا دم باتک لّوا داج

 نآ قنور و تراع تسا هیامتس و نیسمخ و نان هنس روهش هک تقو

 رد عضوم ود رد و ««نش كيدزن یضعب و هتفر یلصا رارف اب یضعب عاقب

 تافو ۱ هنس رد هک دمحم نیدلا ءاچ دوخ ردب ّقح رد لّوا دلج

 و ةرضان هناکم لضنلا ةءةحود تلاز ال» : () دنکیم اعد روطنیا )دوم «

 لعج و اّدم هرع یف هّلا دم» :(0روطنیا ای «ةرظان هبلا مراکلا نویع

 شردپ هکنيا رد تسا جرص هک یروطب ینعب «ادس بئاوتلا نیب و هنیب
 دلج رخ وا رد هکنا لاحو تسا هدوب تابح رد عضاوم نیا فیت نیح رد

 عضاوم هسیاقم زا تروص ره رد .دکیم دوخ ردپ تافوب عرصن ")مود
 رد باک یاب فنصم عورش هک دوشیم یا هک یکب اب بن کا

 نالیمو جرات هک هنس فرط زا هچ تسا هدوب ۱ اب ۰ هنس دودح

 لّوا دلج هچابید رد ایرص نآاق وکتم روضحم مروفارق رد تسا فنصم

 دن|وتیم 10. هنس رب مد فیأتب یو عورش سپ تشس ا روکذم (۲ ص)
 تقو رد 191 سرد یفوتم دیحم نیل + ءاهب شردپ رگید فرط زا و « دشاب

 دناوتیمن زین ۵ ۱ هنس زا روت سم تما هدوب تایح رد باتک لیاوا فلات ۱

 و تسا هدوب ددس رد تشک کناچ تلصن دلت کنایید و « دشاب

 ۲۷ عضوم نآ فیلأت تقو رد یو ْنس (1ص) هچابید رد یو دوخ خرصنب
 1۵۱ ای 10۰ هنس دودح رد هچابید تبلات ةرورضلاب سپ تسا هدوب لاس

 باتک فیعاضت رد هک یرات نیرخا رگید فرط زا زاب و «دوشیم عقاو
 زا باتک فیلأت خیرات سپ ۰6۲ تسا 0۸ ٌهنس متنگ هکنأنچ دوشیم نید ۰

 "۱-0۸ هنس اي 6۰-1۵۸ هنس نیب اعطق دوشیم روصح رارفنیا

 ۱۳9۵ قرو ۲ هنسف () ؛رضاح عوبطم دلج زا ۷۶ ص ()
 ۱۳۰6 قرو ۱ (9 7 ص ًاضیا ؛رضاح دلچ زا ؛ ص (0)
 هید یادگناهج رد هک ارییرات نیرخ | «هیقرشم زونک» زا ۲۲۲ ص رد رمرتاک ۱
 1۱۳ هس.وق 5 تسا ررکذم فاستاهج رد هک دیک و دم خارق ۱۱۳ ی
 - ۰ دمد رلق یفربکنم نیلا لالج ن ناطلس اردوخ تساوخ غوردب و درک جورخ یصخش



 حم همدقم ِ

 ؛یاگناهج فیلأت خیرات - ۲

 ِ یو ی 97 لب تساهدوفن فیلأت ینیعم تاونس اب

 نیعم کم رد ی اه نایت ز دع و ليعب یفاسا  اکو 1 و ژود

 تا هتشونی تسد یعصرف أ دنا 3 ۰ هساتخ یاقوا

 ۷# لتف و ناسارخ دالب خب هراشا ۱

 قیلعت رب راگزور هک دشاب یلد غراف رگا و» - :) دیوگ لوفم تسدب
 ینامز رد دشاب لوغشم لاوحا طبضرب وا تیه و دنک فورصم لیصح و

 دیشک دناوتن تباتک دقع رد ارنا و دنکن یضفت تیحان كي حرش زا لیوط ۰

 ةفرط هکاا اب ارتابلک نيا رحم سوه یور زا هک دسر هچ نادب ات

 ۳۳ ۰ رب مدیر لم نا ینیعلا
 زا ؛« دسیونی یداوس ارتایاکح نا و دنکیم یمالتخا لوزن تصرف

 مش هتشون هت وافتم یاهخرات رد 2 عضاوم منیب ی 5 تساجپا

 دوشیم مولعم ارص باتک موس دلج و لّوا دلج هچابید ز ۷ الثب سا ۵

 3 کر ا 3 ن ینب) 0 نیح رد ن 09

 5 ؛تسا ۳ ی ادم

 نیا اجورشم ام و تسا تشیم مت 199 هنس رد هیلیعما عیقو علق خراتب ینعی دوشیم

 یزادرپین نآ رازکتب اجنیا و مدون رکذ وع صسآ ح دع ص رد باس ارلیالد
 «رضاح:عوبطم دلج زا ۱۱۸ ص (0) (بک. یمب دیک عوجو )
 ۱ ص یقبج حبط فاضوب دیک عوجر )۲(

 راوتلا مچ رب و - 4۰۷٩ ص نورب دراودا عبط هیرگ جرات دیک عوجر 3

 ین مّحم قفاوم لیئاغوم لاس رد ناف وکنم تافو هک دیوگ ۲۲۵ ص هئولب عبط
 ؛دوب هیامتس و نیسجخ و سغخ هنس [مّر رد هدوب عقاو نآ یادببا هک لیئاغوم لاس رد

 ؛ دوشیم عفاو 21 هخن باما اب 7190 ٌهتس رد یو تافو لوف نیا رب انب و



 خ ۱ یادگناهج باتک

 یتحم یادگناهجم لیذ یتیرطب هک یسوط نیذلا ریصن هجاوخ فبلأت وکالوه
 «دوتنم خش بلاغ زا و تسا دوجوم هدوم

 ان ینعی 1۸۱ ُهنس ات هک فثصم هک تسا سوسفا یاج عقاولا ف و

 دوخ و تسا هدوب تایح رد هیابعما ضارقنا زا دعب لاس ۲۷ تذم بیرق
 رادوکت و افابا و وکالوه تنطلس ماظع میاقو بلاغ و دادغب جن رد هصخشا م

 تعنص و تباتک هویش رد هک نیزه اضقن انج وا فسا هتشاد روضح

 ایبیا درو ابا ناددماق یر باک نیا و و
 هج وجتج و هدراذگ لاوا هتوب رد کت ارهلاس ۳۷ لیوط ی نیا عیاقو

 قارفتسا رب زج ارتوکس نیا تلع و تسا هدوفن دییقن دوخ لقب اراهنا

 یوب خ زا دعب هلضافالب هک دادغب تموکح فیاظوب یو تاقوا مان ۲

 لمح اّرهاظ رگید زیچب دوب قاب بصنم نآ رد رغرخا ات و دیدرگ لّوحم
 «) دومن ناوتیف

 کدا تأعب و هررکذم تاظعالم نیمه «هیقرثم زونک» زا ۲۲۳ص رد رمرتک ۱
 هدون "غوت نینچ هتشادن تسد رد (د 4 هنر یاتگناهج زا طقف هتل كي زج دخ رارقب
 گی و تسا هتشاد زین ۳ تادلم هیلاح ت ارْلجم رب هوالع یادگناهج چ تش

 اردوخ جرات تسا هدوب تایح رد ۱ ۳و هه هک درک ناوتیم روصت ۳

 تحت اراقایا و وکالوم تنطلس هبهم عباقو هم نيا و دراذگب رتبا روطنیا هترم كي
 تل ات زا یو ۳ دمق انرک :دوخ هکنانچ نیدلا ءالع هکنا گید و دنارذگب توکسلا

 عیاقو زچ باک ِگ هکتا لاحو تسا هدوب نااق کنم دهع را! دیلخت یادگناهج

 هایی ال یا - «  دوشیفن هظحالم یرگید زچ یو تنطلس مایا لیاوا
 نیبهپ !ع رد نبی یانگ من میچ هکن ا رب هوالع هچ رمرتک زا تسا ٌصن لیاقم
 دوشیم متخ هیلیعاسا هاشدأب نیرخآ خراب هم و تسا نتم رد یکم بیترت و عضو

 و یادگناهج سن ز یضعب یلاجا فصو رد نورب دراودا روسفرپ هلاتب دیک _یجد)
 هدراهچ اجنا رد ۳ 4 هیوناز هام 1.۸.8. ییایسا یفویاه نمجنا همانزور

 اب و فصو تسا دوجوم اپورا فورعم یاهناخاک رد هک ۱ریادگناهج خسن زا هنسن
 لیالد (تسا هتشاد روطسم اراهنا هه باوبا و لوصف سوژر و «دون هسیاقم رگیدکی
 هیتمب دلج ود ای) دلج هس زا شیب یادگناهج رگرم هک تسا تسدب زین رگید هیعطق
 نخ نادب موس دلج ک یاه نیمه ر هتغادن (دنفدگ قیاتن هیثاح رد هکنانچ رمرتاک



 حس همدم بف

 ۱ ک كولم خرات رد دینم لصف هلملس نيا خیرات قوس نض رد و
 دودح زا )لاس جنپ و دون بیرف رک ار یاتخارف گول فومن

 دودح یا ,نوحیج زا قرش ناتسکرت و رهللا ءاروام رد ۵۱۳-1۰۷ ُهنس

 اولا كولم بلتا و دندوم تنلطاس نوخاسالب و نتخ و رخداک
 ناقاخ لاو هیناخ كلبا و هیناخ و هییایسارفا كولب فورعم یحاون نآ ملسم

 زا دعب لاس دنا و تسیود تنم هک (نیخژرم ریبعت فالتخا بسحرب)

 رد دندون تنطاس ناتسکرت و رهنلا ءاروام رد لوغم زا لبف و هیناماس
 زن هیهاشمزراوخ نیطالس زا نت دنچ و دندما رد ناشیا تیامح تحت

 . «تسا مع تیاغب زین لصف نیا و تسا جردنم دندیدرگ ناشیا رانگجاب
 دهع زا هک ارلوغم ناگنحن و ماکح تشذگرس خیرات دلج نیا رخاوا رد و ۰

 و نازی رد (۷۲-۵۲- ٌهتس) ناریاب وکالوه دورو لا نآاق یانکوا

 نوغرا ریما و زوگرک و لاسون و روبتنج نوچ دندومن ینارکح تافاضم
 ۲« دیانی متخ اج نیمهب !ریناث دلج هدون رکذ مان طسب و حرش اب

 وکنم سولج نشج و یراذگجات میاقو مو دنکیم عورش موس دلج
 ۳۳ ۰ ناخ زگیچ ی قوت نخ *

 و (16۴ هتس) ناریا دالبب وکالوه تکرح لیصفت نآ زا سپ «وا تنطلس
 كلولم خیرات زا ماع طسب اب سپس هدومن داریا احورشم ارهّلیعما مف و معلق
 .  ناثیا ۳ تشذگرس و هفیاط نيا بهذم حرش و توبلآ هیلیعما
 . و هلسلس نیا هاشداپ ی ارموس دلج ۵نار نخ روهظ ز اغآ وا

 .  یضه رد و «()-۰ هنس) دیامنیم مخ وکالوه تسدب ناشیا ضارقنا ۰

 تسدب دادغب مت هعقاو حرش رد یبصف مّوس ال تا رد یانگناهج ۳

 دلج ود رضاح یانگناهج هک تسا هدزک "وت رمرتاک (1) ۸۰۶ قرو ۱ ()

 ارمّود دلج و هدرک ضرف مود و لّوا دلج عوبج زا ترابع اربنآ لّوا دلج و تسا
 ؛دم۱ دماوخ د هنح فصو رد هرقخ نیا حرش و « موس دلچ زا ترابع

 ۱۷۵۵ قرو ۱۲ عن (0)



 ی تا تا ار 3۳۹ 7 تم تن

 نیرخأتم لیوعت لوفم و هّلیعسا و هیهامزراوخ خیرات رد هچ دناهدوم
 «ریغ ال ی تسا هدوب فاصو و خیراوتلا عماج و یاتگناهج رب طقف اّبیرقن

 «یانگناهج بیترت و عضو -۲

 : () دلج هس رب تسا لمتشم یانگناهج بانک

 تاداع رد یلصف رب تسا لبجتم لبوط ةچاید زا دعب لّوا دلچ ۰
 فورعم ناخ زگنچ هوضوم نیناوق رد یلصف و مدف لوغم موسر و
 جون و ناخ زیگنچ مراتب دنکیم عورش نآ زا سپ « یزْگنچ یاسایب

 روغیوا ماوفا خیرات رد صف اجبا و «روغیوا كلام رد یو تاحوتف و یو

 سپ «تیمها تیاغ رد تسا جردنم ناشی تادقتعم و موسر و دیاوع و

 ءاروام رد ناخ زیگنچ نوشف ۳ دنکیم ثحم لیصنت روظب نآ زا ۰

 تکلم تتخادنارب و دالب نآ بیرخت و به و لتف و ناریا و رهتلا

 خیرات و (1۲ 1۱-4 ۰ هنس) ناخ زیگنچ تافو ات عیاقو راجاو نایهاشمزروخ
 دوج تایاکح و (۲-1۳۹ 7 هنس) ناخ زیگیچ نب ناف یانکوا تنطلس

 كویکر دام نوناخ انیکاروت تنطلس تباین هرود و مان عابشاب یو مرک و
 1:۲ ُهنس) نااق یاکوا نب ناخ كویک تنطلس و «(1۳۹-14۳ هنس) ناخ ۰

 یاتفج و (یچوچ) شوت خیرات رد رصتخت تیاغب ود یصفب سپس «(144+-
 و زار ارلوا دلج ی ناخ زود رس رق

 یاقو 3 و هیهاشهزراوخ خراتب همدقم نو دب دنکیم عورش مود دلج
 دکیم رکذ مات 2 عابشاب ارناشیا ربخا نیطالس صوصخ هقبط نیا ل)وحا ٩

 یضعب و «تسا دلج راهچ یادگناهج هک تسا هدزک موت هولب هک مت اقباس (۱)

 كي اعم ارمود و لّوا دلج هک ینعم نیاب تسا دلج ود یادگناهج هک دناهدرک مهوت

 نیا زا دعب ام و «رگید دلج ارموس دلج و دننکیم ضرف دلج
 « دون مهاوخ ثح عوضوم نيا رد انا یاشگناهج خسن

1 

 زا د هم حرش رد



 میصم همدقم ف

 نباب فورعلا ایطابط نب دیح نب لع نب دن نیثلا ینص رگید
 نآ حرش و وش فیلات ۷۰:۲ هنس رد هک یرفلا باکلا بحاص یتظتلعلا

 ۱۱ دوم لقت یادگناهج زا مر و مساب هرتف نیدنچ ("تشذگ اتباس
 ینوتلا میم بناکلا ها لضف نب جم نب دمحا نیذلا باهش رگید

 تسیپ رد راصمالا كلام ین راصبالا كلاسم بانک بحاص ۷۹۹ ةنس«
 ۷۳۸ ٌهنس رد و ("تسا ینارغج و خیرات رد نآ نع تبسق هک دگرزب دل

 سر و مماب لصف نیدنچ : هوم را ج رد )ی تسا نثش فیت

 رکذ» هب نونعم لصف هج زا تسا هدومن هجرت یبرعب یادگناهج بانک ز ا

 «ودب ناهج كولم تکلم و تلود لاقتنا یادتبا و ناخ رگنچ جورخ
 6۲-۲۲۶« قرو اب قباطم ۱ ج رضاح عوبطم یاگناهج زا ۲۰-۲۹ ص) ۰

 رکذ» هب نونعم لصف ٌگید و «() سبراپ هن ۴ راصبالا كلاسم زا

 راصتخاب « دومرف هک اهاسای و داهن جورخ زا دعب ناخ رگنچ هک یدعاوق

 كلاسم زا ۳۳۶-۳۹۶ قرو اب یباطم ۱ ج یادگناهج زا ۱-۲۰ ص)

 راصتخاب « نپاخ ردچ ءنبا رکذ» هب نونعم لصف رگید و (؟ج راصبالا

 کكلاسم زا مت قرو قباطم ج یایگناهج ز زا ۲٩۹-۲۳ ص) ۰

 «(؟چ راصب

 ریسلا بییح و انصلا ةضور و ینکانب خیرات و نیزگ خیرات نینچ# و

 ۳ رد یادگناهج زا راینج"لوصف اعبمج هرغآس رایت ریاس و

 تبسم

 ۰ ۲۷ یوم باقر ۷ یاب یخ ٩۵:۱ ص6۲ نیس

 ۱ رب یموط یداا ریصت هچاوخ لیذ زا تخا لوتنم ۷۱-٩۷۵ ص

 دیص تیاکح رد بانک هچایید رد هلچ زا (0) «ح دی صب دیک عوجر ()
 ر . ««فیا ۱۵۸ ص) ةيوعم تفالخ رد رگید و «(غروبنرد عبط ۷۹ ص)

 یرفت دلجم ِت طقف سیراپ یلم -ِ رد سا كلاس دلجم تسیب هلج زا (۲)

 ۸مجوطم 9395. )٩( .(شتوط 2395, ۶۰ 1840) « 7 ةياعبس و و



 مس

 و 799 هیهاشمزر اوخ نفر هچره سا تسا ربظتل

 () تسا یادگناهج ز زا لوفنم تسا هدوم جردنم دوخ باتک رد لوفم

 ()لودلا رصتخم خیر ات ( نوسوم درک رگید باتکرد روکذم جرفلا وبا نینجمه و
 رییک خیرات ز ۱ تتلو دوخ ملقب تسا هسراصتخا و تسا یبرع نابزب هک

 و فن یایگناهج زا صف اب انیع لاوط لوصف رکذلا قباس ینایرس
 رد تامولعم هچنا لاجا روطب و (لقنب غرصت نودب) تسا هدومن همجرت
 100 ُهنس ات هیلیعما و لوغم و هیهاشهزراوخ خیراتب عجار لودلا رصتخ خان
 ()تسا یاتگناهج زا لوقنم اقطم تسا روطسم
 رد کید هرم و صف ها کنجتعمط) شرک. و زنورب طسوتب ۱۷۸۹ هتن رد ینیتال

 زا (6 1. ۰ 160زهه) ناج نا طسوتب 0۸۸۰ هم رد طقف ینایرس نتم ییراپ

  هیمورا ینادلک یاراصن

 ریک خیرات زا ًالقن ۲۳۳ ص «هّرشم زوک» رد ژمنتاک هلاقب دیک عوجر ()
 ٩۷ ص كي زپل عبط روکذم یایرس

 لود خرات رد یبرع نابزب "ماع تسا ینیرات یربعلا نبال لودلا رصتخحم خیرات ()

 رگ اف نب افابا نب نوغرا تناسب دوشیم نم ش ۸۲ هتب زا تا یادعبا زا ط

 كلم اطع ردارپ ییوج نیدلا سمث لدق تیاکح تسا روکذم نآ رد هک هعقاو نیرخا و
 و اف دوخ ملقب تسا یراصتخا و بیرعت ی هکنادج باک نیا ؛تسا

 و هدوب لوغم رصاجم فوم نوچ و تسا رم نابزب هک لاع ْخرات رد دوخ رییک باک

 یصوصخم طسب لوغم جرات صوصخ رد هتسیزیم ناشیا رابرد راوج برق رد هغارم رد

 ماع یرات رظن هطق زا نا راما دزبو اب یو باک و فسا هداد دون بلاک دف
 رد ادتبا لودلا ما 1 «دراد رایسب تینا. ًاصوصخ لوغم جرات و اموع

 رد اینا و ی هجرت كي ب مایضناپ ناتسلکنا دالپ زا دریا ول نوق# ۱71۳ هتس

 «هسا هما زد یی انقت در نم نیتهوسپ ءاب ۲ همیطم ه رد تورب رد ۰ هند

 ترابع تسا یانگناهج زا لوتنم هک وصف توربب عبط لوّدلا رصتخم ران رد ()
 صس۲س ۲۹+ ص «۲ س ۲۷۶ صس س ۲۷۶ ض - :لیذ عضاوم زا تسا
 ۰ 9۵ ۱ ی

 ۳۷ ض ها نیا یم ۳ام 4۲ نا فسا نا یا
 ٩۲ ص۷ س 7 ار ی سم ٩۰۸ ص ۰۲ س ۸۲۵ صس۱س



 موتص* 7 ۳

 ر# هک فاصو خرات بحاص یزاریشلا ها لضف نب هّلا دبع هلج زا

 لوا نم اریاهگناهج بت تادلج ماغ تسا هش فیلأت ۲۹۹-۷۳۸ تاونس
 هتخاس یتحم دوخ باتک زا مراهچ دلج رخاب ارنا و هدون صیضق هرخا یلا

 (تشذگ هکنانچ ()نا ةچابيد رد فوم یرصنب فاصو خیرات دوخ و تسا
 ینعب دوشم عطق یاشگناهج خیرات هک اجناه زا و تسا یادگناهج خیرات لیذ
 «دزاسیم دتح ۷۳۸ هم ارمیاقو لیذ و دوشیم عورش عو ۰0 هنس زا

 و یایگناهج باتک زا رایسب دبی دوخ باتک هچابید رد فاصو نم

 ۱ دیوک بانک و كلماطعب تبسن عضاوت ماقم رد و دکی نآ فلوم

 باتک تا ثفنص ینآ ول و « بام نم ةرطف ۵ انآ ام و

 مان ابیرفت وتیاجموا و نازاغ ریزو هّلا لضف نیدلا دیشر رگید و. ۰
 هک خیراوتلا عماج دوخ ریبک خیرات رد ار یاهگناهج هیاث تادلجم تاجردنم

 ارضاوم یضعب تسا نیناجگ ()نیسر ماماب نا فیلات ۷۱۰ هنس دودح رد

 ناریا و ناسارخ رد لوفم ماکح خیرات دننام) راصتخا و صیفت قیرطب

 خرات دننام) رتشیب عابشا و طسب اب ارهراپ و (هیهاشمزر اوخ خرات 3

 و درغ دالب تاحوتف رد كسو عورش ات وا رع یادتبا زا راخ زنگیچ ۰

 ایرفت اریخرب و (ناخ زیگنچ دانحا و دالوا خیرات و هیلیعسا خیرات دننام

 زیگنچ تاحوتف خیرات دننام) ناصقن و هدایز نودب و فّرصن یب نانچه
 تارداص لصف دننام و هاشمزراوخ دبح ناطلس كلام و ناريا رد ناخ

 ؛(نااق یاتکوا لاعفا

 نباب فورعلا طلا بیبطلا نورها نب سویروغیرغ جرفلا وبآ رگید

 رصاعم هک هغارم نزکاس هیبوتعی یاراصن زا 1۸۰ ةنس قوتلا یربعلا

 )٩( تسا هتشون قاعرس نابزب هک در لّواعم مع خرات رد تسا هدوب تللماطع

 0ه

 ك

 ۲ ۱یص فاصو 0 درو ا 0) 1 ص یتب؛ عبط فاَصو ()
 (00منمم» گنردتممص) یایرس "ماع جرات نیا )( « د صب دیک عوجر )1(

 هجرت كي مامضناب (نالا) كيزپل رد هبترم كي تسا نیسر عبطب اپورا رد هبرم ود



 ا

 ثع راهچ رب لیتشم

 فیت نامز ناه زا یاتگناهج راهتشا - |
 یادگناهج بیئرت و ۳

 یانگناهج فیلأت خرات - -ِِ

 (تسا یسر عبطب اهنا یور زا رضاح نتم هک یایگناهج 4

 فیلأت نامز ناه زا یایگناهج راهتشا - |

 هیهاشهزراوخ و لوغم خیرات ینعب یاشگناهج عوضوم تیبها هطساوب
 هظحالم اب رصع نآ رد عیضوم نیا رد رگید ینیلأت نادقف و هیایعسا و

 دوخ یو هچ تسا هدوب مارف تاک نیا فان رد ارفنصم هک یئایازم ۰

 ضرع و لوط رد زارد یاشاس و هدوب لوفم تلود لاجر رظعا زا
 هدرک نهاشم نیعلا یارب دوخ ارمیاقو بلاغ و هدوم راس لوغم كلام

 امزالم زا هه یو براقا و ءابا و تنیش موق تاقث زا هطساو الب ای
 هک توملا تییصلا میاش هناخانک و دنا ِ لوغم و هیهاشمزراوخ تلود

 فرصت ابا کره نام تساش | زا جرختسم باتک نب ۱ هییعسا خیرات ۰

 تاظحالم نی دب ها اهنیا ۷ حرش هکنانچ دوب تما رد فنصم

 مع لوبق و هتفای مظع ترهث فیلأت نامز نا زا یایگناهج باتک

 نیخوم بلاغ هک تسنیا تسا هیدرگ صاوخ قوثو فرط و نیناسربهب

 لقن باتک نیا زا سر و مساب ه وا زا نیزرخأتم ی فر نیرصاعم زا

 ؛ دنا هتشاد بوسح دوخ هست ات زا کب شف دنا هدرک 1



 وفح فذحم ارنا نیماضم و هدون صیفق اقباس ام ار هلاسر نیا

 عبط ماما زا دعب هک مراودیما و () مدومن رکذ قاروا نیا رد دیاوز و
 ۱ امت شا هاع نا ناسر عیطب اماکن زن اراهنآ یادگناهج

 تاشنم ز زا ها هلاسر ود نيا رب هوالع
 9 ینیوجما بتاکلا مو دی نیدلا يیتنم لئاسر ّ هعومج نص رد نیدلا ءالع ه

 ۳ هناخانک رد ی اقباس وا لاح زا هبش هک فلصم ردپ دج لاخ
 ِ نیذلا هالع تاثنم و ()تسا ظوفحم غروبزرطپ رد هّیفرش دا هرایا

 .  قرو هدزناپ ینعی ۴ ۱۷۸۴-۱۹۲۶ قرو تسا لغاش روکذم هعوبجم رد

 « دشاب هحفص یم هک اردگرزب یریزو ٩

 3 نیرخا لعقب ینعی دوشیم متخ اجنادب یادگناهج مر رس دلج هک یئاج نامهب تسرد
 . عبط فاصو) 190 هنس رد یکالوه تسدب هلسلس نا ضارقنا و تولا هّیلیعسا ءاشداپ
 ۱ نیا یا تسا جاو وپم هشولپ ویسم یاعدا نیا 4 ۳ بک

 3 مسولا + تاکلا (!اذکر کمد ۶ تساروطسم هلاسر نیا رخ ف 3 تنش طقف وپس

 3 ٌهتعن رد ارهاظ و «هقیفوت نسحو هّلا نوعب 0 ینوج یاتکناهچ چراتب

 5 هن نیا بناک و تساهدوب نش هتشون یاتگناهج زا دعب هلصاف الب هلاسر نیا اهعع

  مهوت تسا دهاش نآ رب هتسن یاصحتال طالغا هکنانچ تسا هدوب یماع هجرد یهتنم رد
 ۳ یاتذا نا نوج «تسا یاتگناهج تادلجم زا زین هلاسر نيا هک تسا هدرک
 ۳ ۶ زا مداد طسب عوضوم نیا رد یدنا دوب هش یضعب هابتشا ثعاب هشولب
 7 « مه |وخیم ترذعم

 ۳ زی وب صب دیک عوجر 0 (خس ج صب دیک عوجر ()
 ته )لس ۱9۸ ص نذر نراب فیل ات نیک دن هناخاک تسربغب دیک عوجر )۳(

 ها رمهوممم 406 ۵اذ 6 آهو ه۳همآهر قوت طوح 16 3870۴ ۵۲

 1 ۷ 13056۲, ٩ -۳6امتداطت۲عم 1886, 0. 158)



 نیدلا ءالع تافو زا لبق هام شش بیرف هلاسر نیا (غ ص) "ِ

 «تیدرگ رداص یو رلق زا هک ب تسا یرثا ۱ ۱ ۱

 تنطلس هیقب عیاقو و ۳۸ ۳ زا هلاس ۲۷ نیا میاقو مان زا هلاسر نیا رد و تسا

 زا یرثا و تسین روکذم ًالصا فرح و مک ناخ اقابا تناعلس عیاقو ۳

 ءالع دوخ یصخت عیاقو رب تسا لمتشم طقف لب هن دوجوم نآ رد لبوط تدم نا خرات
 سولج یالیروف و ناخاف ابا تافوب ادارادتسا و ربغال 1۸۱ لاس لّوا فصن رد نيذلا
 مراهچ دل هلاسر نیا رگا سپ « طقف هفص هس ود رد دیان یم یلاجا یتراشا دجا ن هراطلس
 نیا یاری یّلع هچ دشاب یادگناهج رد ذم عباقو نام هتشر هلابند ینعی یاهگناهج

 ناخ اقابا تافوب "ی هیلیعسا عمق و علف هعقاو زا فنصم هک درک ناوتیم رّوصت
 2 ج یکی هلاس ۲۷ نیا عباقو ما زا و دهجیم دجا ناطلس سولج و

 مثش اب اب من لج ار داب مک ضرف یادگناهج تام زا یی راس یا دا وا
 هاتفا نی زا هروکذم ٌهلاس ۲۷ عیافو یواح رگید دلج ود یی هک مئان 0

 کن رم هحا ییقا زا و . هتسا مدرک ضرف هشولب ویسم هکنانچ مراهچ دلج هن تسا
 زا دعب حیاقو و دوشيم مخ موس دلجب ینعب عملا عمق و علق تیاکح نامه یادگناهج

 ريصت هچاوخ هک رصتخ تسا .لیذ الوا تسا هبدّکن رداص فّلصم لق زا تقوچیم نآ

 وکالوه باکر رد 3 اب ود رم .دادفب هعقاو رد و فّتصم رصاعم هک) یسوط نیذلا
 یضعب رنک 9۶ یلدا هدرک قم یاهگناهجم دادغب قن حرش رد (دناهدوب رضاح

 ارهیلیعسا لاصیتسا زا دعب عیاقو دوخ فّصم رگا و تسادوجوم یادگناهج خسن زا
 زا لیذ نیا قاحما هح تسا یهیدب دوب هدون نیودت تسا دادغب ۳ 1 "ما ۹

 هک ی تسا فاضو بحاص رب ابن «یدوب عقوم یلو وغل یبب نیدلا ریصن هجاوخ
 : هصن اذه و دوخ باک هجایید رد هرتف نیا رب تسا هدوب كلماطع رصاعم زین قو

 تلود لاوحا رکذ رب لمتشم یناعم یان ناهج ماج لب ینیوج یادگ ناهج خیرات»
 هاشداپ جورخ یدابم زا ناشیا تیناخ تبو رد فارطا كولم و نیطالس رگید و لوفم
 ددع بکآرک بکاوم مت داآ.لما دال حتف نامز ات ناخ زیگچ یاشک ناهج

 لیذ نآ فّتصم عرصتب 3 لات «(+ ص فاّصو) «ناخ وکالوه

 عورش یتعی ۱۵1-۷۲۸ تاونس عیاقو رب تسا لمتشم فاو و تسا یادگناهج خیرات
 19 هتس زا دعب عیاقو رگآ و دوشیم مخ اجنادب یادگناهج رب موس دلج هک اجناه زا دنکیم
 نام زا اردوخ لیذ یتسیاب زین ناف تاج دوب نش رداص یادگناهج حفصم ملق زا

 ۳ ۱ هنس زا هن دیاف 9 متخ اجنادب یادگناهج 5 شوزقم جسم

 تسا هدون صیخلت و هلّوا نم !ریادگناهج نتم ما فاصو خیرات بحاص هکنآ
 دوشبم متخ هصالخ نیا و تا هتخاس قم دوخ باک زا مراهچ دلج رغاواب ارثآ و



 جم همدم دع

 اقابا نامرنب سبح زا یو یصالخ ات دش دراو باتک فنصم رب یدزی

 ناضمر زا دعب هلاسر نیا فیلات رارقنیا زا سپ 7۸۰ هنس ناضمر ۶ رد

 ۱۱۱ فنصم و تسین مولعم تسرد نآ مان رکید هلاسر. ؛تسا 1۸۰ هنس
 ۳و هدون فیلأت ناوخاا ةيلست زا دعب هلصاف الب

 و دما "ن سولج ات .تسا عیاقو ناو ۰ هتشر هلابند و نزاوخلا «

 ۴ ۰ مبب هلاسر نیا زا هضم كي « یدزی کلا دج

 ِ هکنانچ و () تسا دوجوم سیراپ ّ هناخاتک رد تسا طالغا

 تنی تنیف رد و سا ار رطاخ رد

 رای هتلح و ام شوگ نیزا سپ ۶ تس ود نماد و ام تسد نیزا ذعب
 ارلازتعا و !وزنا ابک ز تکلم رس نخ اع زا نم زا دعب تاپیه تاپیه

 رع تدم 2 دیار دام شیوخ لاب راثد و لاح راعش 5 گه

 و فاّصو غیرات بحاص هکنآ نا زر دنک رید ات را
 زا مسر و مساب | ارهدوجوم هرضاح هلاسر نیا رد هجردنم عیاقو نیع افصلا ةضور بحاص

 دوخ ۳ 9 ود ارت[ نیماضم و ۱ , دلا ءالع ناوخ الا ةيلست

 اهاضو تالوقتم اب اهیعب :بیترت و نومضم رد هرضاح هلاسر زا تا دم را هدون صیخلت

 ةضور و ٩۱-۱۰۲ ص فاّصوب دیک عوجر) لعتلاب لعتلا قباط تسا یی انصلا ةضور و

 نیا باب رد ارریخا نیا صوصخم رفش و رمرتاک نوچ - «(مجنپ دلج طساوا افَصلا
 نیا دوجو زا یک نوک ات ارهاظ اپورا نیقرشتسم زا و تساهداد یوزر اهوپس هلانسر

 امتم هاانئو نیا یررد ید هک تسنیا درادن عالّطا سیراپ یلم هناخماتک رد هلاسر
 تشاد دتهاوخ .رونعن ارام ناگدنناوخ هک مداد

 «ع ص و ۲ ح مم ص یقباسب )۳
 یادگناهج خسن زا ز ز هنعن لّوا رد متگ خو خ م ص رد قباس هکنانچ سن یمن نیا (۱)

 یراف جخسن تسربپف رد هو ویسه بس ۶ یتنا دوجوم (۹۱], 3073. 2006, ۰ ِِ

 تسا دلج راهچ یادگناهج هک تسا هدرک مهوت ۲۷۸-۲۸۰ ص سیراپ یلم هناخاک
 ص) دیوگ نآ فصو رد و تساهدرمش یادگناهج مراهچ دلج ارهرضاح هلابر نیا و
 ناریا لوغم تکلم رد هک یمیاقو نایب رب 1 یادگناهج زا مراهچ دلج ...» ۹
 موس دلج هک اجنا زا هچ تسا فاو وپس نیا و < یر 1۸۱ ٌهنس ات تسا هداد یور
 سولج و ناخ اقابا تافو ان 0 هنس رد هیلیعمسا د علف یتعی دوشیم مخ یادگناهج

 هلصاف لاس ۲۷ تسا ثش نادب یلاجا هراشا هلاسر نيا رد هک 1۸۱ هنس رد دجحا ناطلس



۳ 

 ِ فنصم لاح هجرت

 رب تنسا لمجشم هلاسر نیا (۲۱) تسا دوج وم سیراب 1۳ هناخاتک رد نآ

 کالا .دیه تیافس:هطنارب + هتس دودخ رد هک شعر بیام زا

 8هزجا) یادگناهج خسن زا ج هنعن رخا رد (خ ص) مگ قباس هکنانچ هضع نیا ()
 ةيلست هلاسر نام هلاسر نیا هکنیا رب لیلد و تسا دوجوم (0075. 1556, 13: 2900-6

 زا زین هک هبتآ مال ةلوهج هلاسر رد نیا ءالع هک تسنآ ۳ یا نان
 نیم اضب هراشا و هدرب مان ی ارناوخالا ةيلست هیتر »9# ود تسوا مو

 هلادر نیارد امت تایا نآ و انماقن را و هوم نآ رد هجردنم تاییا ای نآ

 ةلست هلابر رد نوج» : هلاسر زا ۳ قرو رد هلچ زا نیا دجرب

 و تخاون یی زا و تسا ی مالعا همش ناولم فیراصت ر ناوخالا

 ناوخلا ةيلست هلاسر عوضوم و < هتفگ مالقا نابزب هدومرف اغلب ی
 : دیگ هی هلاسر زا [۳8.قرو: رو بق 1۷۳۳

 قافآ رد اردوخ تابث و تنازرب هدزک دارا ناوخالا ةيلست رد هک یاییاب لد یا»

 :تسا تی هس ود نيا تاییا نآ تلج زا و *دزک روپشم
 ارما نم تر 2 ِ اذا اد اج اتیاث نا

 اّرقتسم و ینم 3 + ۱53 ششاا لاک انا

 ارزا ربصلل ییزع تلعج * (روتف یربص یتدهاش نا و
 #ِ ددرگ گنن تمان و «رازراک زا یثگ رب هل كيب «ع تدنیوگ دباش نوکا
 هچرگآ هرضاح هنسن ناوخالا ةيلست رد تقیقح رد و «راصتخاب یهتنا «راگزور *انبا نایم
 تب را اهتا نآ ءزج تیب هس نيا هک ٌیصق علم لو ۰ درادن ارتابیا نیا نبع
 قرو ن)وخالا ةيلست) نیا سمث هاخا بطان هه یه و دراد اردیصق نامه زا رگید
 :(فاصو یور زا ًاعصصم ۵

 اردص كيدفآ "ی ٌكت الف + ارز 2 نام لا شا
 ۷ رمألا اد ها ضآ و نون تی اذ باب 0

 )سیب و اس هتسیاب دفف # لابآ رز شا ناب ناز

 ۳م نوب دا گید بوک یطس ۲ ۱ ص فاصو رد سن نیصق نیا ماقو
 ناوعالا نیل. هلاسر نلق نوجک ها هم یزا یی درک تا هاست
 رب هدون ایربک و لالج باتج هجوتم تبغر تیزع و مدرک اوزنا و لازععا یوعد

 نقی و تقیقحم ندرک یاوید "ماهع تسرام و ندوغ ایند روما ترشابم بی ۹1 فالخ

 یه عیشا ناوخ الا ةيلست جیرص نوبضم 9 تطیقبم رد و < تس ۱ نامپ ضقن

 ةيلست) دیرگ نبح زا دوخ یعالخ حرش زا سپ هک باک اک رخ رد هل زا حضوم نیدنچ

 کنانچ دشاب قیفوت تقفاوم و تداعس تان نوچ نونکا» : (۲۲۰ 9 قرو ناوخالا
/ 



 تفای وت برق لاجت یدعس هک صوصخا یلع
 دنام نامزلا عم شرکذ هک تسا تقیقح

 زاد خبرد وا نراکما بیا زین وت

 دام زاد کد یریاو دناب نا هک

 :تع یاس با ارج تیپ ِ

 ()نیفی ناوهلا نم ینیقب لب الو « ینغ كنم لاتا یا یلف نی

 تسرپ تب لوخم ید ناخ اقابأب باطخ رد نینجم* و ها وحو

 1 هک نتنگ
 .  تسینالسم و درو هچره هک م داب شرامره ز تسا تلخ ار هنرگو

 1 .«لاحما ةقيتحم لعا هاو تسا دعبتسم تیاغب ۰

 1 ۱ ی دا دال یاب

 3 کالماطع تانیلأت رگید هلاسر ود یانگناهج فاتک رب هوالع

 3 زا هضعن كي و )نٍاوخ۷ ةيلستب تسا موسوم ودنآ زا یکی تسا تسدب ۲

 ِ < اف لعف زا ین یعی ملکتم های فذج ()
 (۲؟< ص هیقرشم زوگ ) وی تسا هدوب تیدنار هلاسر نیا لصا نوچ رمرتاک 0)

 ۳۲ لار و هلاسر نیا تنسا وهم نآ و «تسا یرع نایزب ناوخالا ةيلسن هلاسر هک
 ۱ هلک رفع -۸ یاهکناهج طن زا تسا برع لاتما و راعشاب لعم یسراف نابرپ ود
 یناتسرک) 1م 1نصنت6 0عو ۵۲68 هب هدرک هجرت و ثناوخ «ناوخالا ثیلثث » ارن 9

 ۳ ۱ یی زخا رد ک ارهلاسر نیا لصا و ؛(یوسنارف تیسق زا ۱۹۰ ص ۲ ج ناس

 ۱۳۳ 2:۱ ی نوکآ هک) رتغ نم وا دوخ تاکلیتس زا یانکناهچ عن
 ۳ ۳و ی ناوخالا ةيلست ت تاه هک هشن تفتلم تسا ش هتشون (سیراپ

 اسرپ یناتسرک) هدرک ی ضرف نزاخ * رصات ارنآ مان و هتسناد ینیوج نیدلا سم تاغیل ات

 نا سمش هک تسیا هلاسر نيا دیوگیم و (یوسنارف تمسق زا ۱۵۲-۱۹ ص ۳

 .  [ناخ اقابا هجوز] نوتاخ یاجنواب ان او هتش ون دوخ لاح حرش رد ۰ هنس رد ینیوج
 تسا طیلخت و وپس اهنیا ما و « دوش هداد هضرغ ناغ افایاب وا طس وب ات هدوغ مدقن

 ؛رف ش زا



 ع فلصم لاح هجرت

 هک دنیبب ارنیدلا ءالع و نیدلا سمت ردارب ود ات ی تساوخ و تفر زیربتب

 بکوب هار ضرع رد اکزور افت دوب :تباث ناثیا نایم رد رایسب قوتح

 دندیدب رود زا اریو نوچ نیدلا ءالع و نیدلا سمش دروخ رب ناخ افابا

 یاپ و تسد رب هسوب و دندیسوبب نیمز و دندش هدایپ بسا زا لا و

 سا زا ناخ اقابا دندومن اهیمرخ و فلطلت یو رادید زا و دنداهن ش و

 نیا دیسرپ ناشیا زا دوم نیسیرغ اهزم نالی تیم ناهار اتفر ار عضو

 روهشم ناهج نخ رد هک ت تسا یزاریش یدعس ذجش نیا دنتنگ تسیک درم

 هد یدنپ ارم تنگ اریو و دییلط دوخ روضحم ارش ناخ اقابا تس

 نوکا باتع و باوث رگم درب ناوتن یزیچ ترخاب ایند زا تر
 : تنگ لاح رد زجش نکریرقت رعشب ینعم نیا تفگ ناخ اقابا یریخم وت ۰,

 تسیناپوچ دزم هک شجارخ داب لالح + درادیم هاگن تبعر ظفح هک یپش

 تسیناملسم هیزج وا .دروخب هچره هک ء داب شرامرهز تسا قلخ یار هنرگو

 ۳ تسون ره ون + مجاز هک دایسرپ تون تی  ر هسروپ نا

 نا را تی لا و کا رگا هک دادیم باوج
 نیا لاوحا تانجو رب اضعب وا ًالک عضو راثا فیعض نیا ٌهيقعب و ۰

 تسین قارغا و هغلابم زا لاخ تروص ره رد و تسا خال تیاکح ود

 و هک دعس یارب ناوید بحاص نداتسرف رانید رازه هاچنپ صوت و ۱

 یو ندش هدایپ بسا زا و نآ لوبق یارب ندومن تعانش و نداد دنگوس ۱

 رب هسوب و ندیلام ٌچش مدق زد رم و ناخ افاآ رونضع رد شردارب و ۱
 یئاضاقت و لوس هم اب دراد تافانم هزادنا ات نداد یو یاپ و یر ۲.

 ایم دریبم رکن ران ید نیا حدم رد دوخ دیاصف رد یدعس الاخ هک ۱

 :نیدلا ءالعب باطخ رد تیب نیا ۱

 رثف هطرو نایم رد نم و "یدوج هوک وت ۱

 متفوا تسلابفا طرثب رگم ۱
 :وهج باطخ رد تایبا نی او ۰



 حب هند ع

 تی

۳ 

 و هام یی ترا. زا ها .کلرابت

 نیبج و فلز و 7۳ و تست توق کور شقن هک
 تشاگن یلخ و تشرس مدا لگ ات هسادخ

 یا دنیرفانت ریکید. و وچ هنلالس ۰

 رد - ؛ناوید بحاص نیذلا ءالع و نیدلا سمت اب یدعس جش تیاکح

 زجش تایلکب ۷۳۵ ٌهنس رد یان رکب يپا نب دمحا نب ٌلع هک هچایید
 تسا روطسم ۷ تایلک من عیج همنقم رد و تسا هدون قاحما یدعس

 شردارب و كلماطع نیدلا ءالع اب یدعس جش نیب طباورب عجار تیاکح ود

 راصتخا لابک رد ارودنا ٌهصالخ هک تسا جردنم ینیوج نیدلا سمث ۰
 (مئاف لفن اجنیا رد مدید شا

 یارب رانید دصناپ ینیوج نیذلا سم یتقو هکنا لّوا تیاکح نوضم
 زا زیش تفرگ رب نآ زا راید هاجنپ و دص ءار ضرع رد مالغ داتسرف زجش

 : تشون ینیوج نیدلا سم و دش هاگ ۲ مالغ طرلخم

 لایاپ تعصخ و داب نوزفا تلام « لام و یداتسرف منیرشت هجاوخ 0

 ۳ هات و دصس اتم ۷ « داب رسع لام تیرایدب ره
 لالج هجاوخ رس رب رانید رازه هد غلبی یتارب كلماطع نیدلا ءالع سپ
 تارب یتقو افافتا دون تلاوح خش رهب زا دوب زاریش رد هک ینتخ نیدلا

 ۳ درب هدرک تافو ات دوب زور دنچ نیدلا لالج هجاوخ هک فیشر زاریشب

 3 ۱ تللماطع نیدلا هالعب تسا روطسم روبزم هچابید رد هک دنچ یتایبا زهش ۰

 یارب رانید رازه هاجنپ ات دومرف ینیوج نیدلا سمث هجوخ سپ داتسرف
 نا ف رد و ناتمل رز سیا هک دندرک تعاغش و دنداتسرف زجش

 ۳۰۲ دداد کا فک سو هجاوخ نامرف نوچ تگ زاس هقفن هنور و

 هجو نآ زا ارزدنبق هعلق طابر و در لوبق رز نا دینشب و دناوخم

 جح زا تعچارم رد یدعس خجش یتقو هکنا مود تیاکح هصالخ و «تخاسب ۰



 لس فتنضم نا هجرت

 ناشن هاشداپ ر دص نید و تلود ءالع ,م نیشن ردص هاشداب نیمز یور گرزب

 نامرف رب دنهن رس سپ و رس رب دنهن « شام را فیت یا ناندرک هک
 نادزب تیاسنع موگن وت تیام ۰ تسوت تیام ةياسرد هک قارع كنخ
 ناودع شدشابن اراب هلگر ب گرک هک برعو سرف راید رد بجت هنوت ساپز

 يا مود علطم و «

 تاتف یا نکفا رب عقرب هک تنگ هک ارت

 ناتک نوچ تخوسب ارام وت یور وام هک
 :صلخلا یف اهنم و

 زورما هدرب وت تفاطل هسوگ قلخ ز
 ناگوچ مخ رد تسا یوگ وت تسدب لد هک ۰

 نید و تلود ءالع لداع بحاص هکنانچ

 نادسم زا هدرب یوگ رفظ و غخت تسدب
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 ناوت عسو ردقب ییاب هه رد یعس هک .منگوا ردق راوازس هن نخس نيا نم
 تار دن شیوخ هقلایم لو کنسرت وا ز درسا ۱۰

 اتسزوخم یداتسرفن کش نیا نم « یدوب.فرط نآ زا یزاون تب هنرگآ
 ۳ دش زیزع ناوید بحاصب ارم « درتسگ ناهج رد مان اش لوبق ارم
 . و تسوا دیاصق ررغ زا هک یدعس نیعلطم تاذ فورعم نیصق نینجچه و
 : تسنیا لّوا علطم

 رایسب یدا و تسا خارف حب و زب هک راید مچ و رطاخ هم رای چه ۰
 راکشب دوره یدیص گیس نرچ هکن زا کا وجم ی ادچ یرهق کش هشیش

 وی
 راتفر نم مثچ ود رب رب دکن یه ارچ  رایک کش دهان یا دور یه اٌ

 راصبا دوشیم رخ یا مات جک وصف دلو رم اسان
 و «تسا فتس یداف ینیوج دمح نیدلا سف ناوید بحاص حدم رد ۰



 عمیق ح
 :جدلا یف انم و

 تنگ مراین زک هک نیریش و لسلسم یطخ

 دنام ناخلیا ناوید بحاص طخ

 نید و تلود ءالع برغم و قرشم نیما

 نان را اه .

 وت تیام رد مالسا هح تساوخ یادخ

 هتاسم نایمآ هزار ل یقع رب 1

 زیت نادند دوب هدرک نانچ هنتف هنرگو

 9 ناب هند جرب هن راید ی

 یا هک ید دک وب ۲ تسرورض ۰

 دنام ناتساد قلخ زا یدب و یین هک

 : تسنیا شعلطم 5 نق نیصق و

 ارنیمز راهبونب وگ نک هملاطم ای ۰ ارنیرب تشهب یسک ده اوخ هعلاطم رگآ

 :جدلا یف اهنم و

 یدعس وچ یارس نخ لگ رب ناتسدرازه 3
 ارنید و تلود ءالع لداع بحاص یاعد

 بری و گم ریما برغم و قرشم ریزو

 ارنیما و ظبنح ونچ درادن كلم چیه #

 لواطن تسد دنان ردنا یو كلم دهعب

 ارنیس ناوزاب و نیبم دیاوس کم ۳

 : تسنیا لّوا علطم هک نیعلطم تاذ رگید نیصق و

 نایزب نم ثیدح یرارب زاب وت گآ + ناهد هدزم ناهد رد من رکشب رکش

 نابرق مک نتشیوخ نموت لصو دیعب ۰ یا زاب دهعب وت رگآ تسنی دیعب
 :دلا یف ًاهنم و



 نم فلصم .لاح هجرت

 دناهدوب ناشیا حاذم و ردارب ود نیا رصاعم هک ءارعش ریهاشم زا

 نوح یو ناوید و تسا فورعم رعاش یزیربت نیدلا مامه هجاوخ يي
 رجم رد هینشع تسا یتیونثم اربو و .هداوناخ نيا یئارم و جادب تسا
 مانب ارناو همان تبصصب موسوم یاظن نیریش ورسخ نزوب سدسم جزه

 ۳ بسا دین عوت نوج نا نه وب تیر ی
 ناثیا جادم رد اریو و تسا فورعم یزاریش یدعس خش رگید و

 هک كلماطع نیدلا ءالع حدم رد روهشم هیصف هلج زا ؛تسارغ دیاصق

 : تسنیا شعلطم

 لفعیال تسا قتروص دهدن یتروصب « لدو درادن يکي اب رظن هک یدا ره
 لفاغ درد ذّگب هک سکنا رب فیح رازه ۰ مراتفرگ وا ل لمأتب نم هکنآ زا ۲

 :جدلا یف اهم و

 لداع رلط نایبد بحانص رگن ۰ یردرب هشق هک دا یخ يه
 لباو تمحر ناراب و تفار باع « نید و تلود ءالع نکن و بصنم پس

 لطاب دک وا لاشا و ماح رکذ هک م بجت هن وا مع ءاطع و مرک فک
 لا ی یافآ ب یاد م ماجنا كين مان كين یا وت لدعرو دب *

 لهاتسمو تسا بجوتسم نادنچ رازه م درگ ات شاد رگا یدعس رازه
 تسنیا شماطم هک ٌگید نیصق ۳

 هاش راوی یاکیدب غاب مادک

 تام ناتسوپ ۳ تسشپچ ۹

 اررما تفیقح ات مانیدن ارتاماقم نیا لصا نوگ. ات زین دوخ نم و ناشیا زا ید

 ندل رد هیناطیرب هزوم رد هیبنیز تاماقم نیا زا هنسن كي (۱) « مک مولعم

 ۹ هرف ۲۱۱ ص هیناطبرب زره یبرع 3 مدق تسرپغپ دیک عوجر ( تسا ظ ونحم

 9۹ ۲ ج فالآ نلکوربل برع مولع خرات و « مم باب رد هنیلخ یجاح و

 دوجوم سبراپ یلم هناخانک رد یو ناوید نمض رد همان تبحص نیا زا هخس كي (۱)

 ,(00), 609. 1581, 1. 1270-1150) تس



 حرص اون رب

 نآ زا هددعتم خسن نونکا ۳ نش ار() هیفرش هلاسر روکذم داتسا

 ینیوج نیدلا سمث هجاوخ رسپ نوره نیدلا فرش مانب تسا دوجوم
 « تسا هتخاس

 یفوتما ینارجما می نب ْیلع نب مث نیل لاک همالع ماما رگید و

 گالماطع نیدلا ءالع مانب ارهغالبلا مث حرش فورعم باتک 7۷۹ ةنس ۶

 )تا هدوم فیل هجرت بحاص

 ناوبا فرش باتک ینابنصا نیّذلا ماظن یضاق لضاف داتسا رگید و

 تسا هتخاس هداوناخ نیا جیادم رد ار()ناویذلا بحاص تسب تر نایبلا

 ۱ تفطوم هک یرامقا و دباصق نب لهجتم یا هویج بانک "نیا و

 نیدلا ءالع شردارب و ینیوج دیح نیدلا سمت ناوید بحاص حدم ۰
 هاگهاگ و تسا هتخاس دبح نیدلا ءاپب ناشیا ردپ و ینیوج کلماطع
 ( تسا جردنم نا رد زین نيحو دم دوخ راعشا

 ۱۳۲ فیفا تینجر نی ها رصق به نمی یینرگید و

 مانب یریرح تاماقم زرطب تسا هماقم ءاجخپ هک ارهیبنیز تاماقم را لقیَصلا
 19 دنداد هزیاج نادیذ رازه لع نیا رب اروا و نکا هدوم فیلات )٩( ناشیا ۱1

 رد و (شتهت0 2479) تسا دوجوم سیراپ یلم هناخمانک رد بانک نیا زا هتل كي (۱)
 « دناهتشون *اه نودب «قفرش هلاسر» ارهلاسر نیا مان بنک یضعب

 نینمولا سلاجم و نارهط عبط هغالبلا مث رب میم نبا حرش هچایدب دیک عوجر 0
 تاضور و ««ةغالبلا 2» تحت رد هنیلخ یجاح و منه سلج یرتشش هّلا رون یفاق

 ۱۶۳-۱44 ص 4ج ناربط عبط یراسنوخما رقاب دیحم اقال تاتجما
 رد و ریشلا بییح زا موس دلج لیاوا رد روکذم نيذلا ماظن یضاق لاح هجرت (0)

 فّرش ینعی بانک نيا زا هنتث كي و «تسا روطسم مجنپ سلجم رخاوا رد نینمولا سلاجت
 .(شتهط6 31740 تسا دوجوم سیراپ لم هناخاکک رد ناییلا ناویا

 ؛ دّمحم یاجع دسیون یم دعم اروا مان «ةينيْرلا تاماقلا» تحت رد هفیلخ یجاح (4)

 تسا مربع عضوم نیا رد دش دهوخ روکذم هچایید نیا رخ۱ رد هک یمذ ترابع (0)
 ماتب اب هتخاس ردارب ود ره مانب ارتاماقم نیا لقیصلا نا هک دوشین مولعم نا زا و



 هچابید رد هکنانچ تسا هدون خثوم مت قارعو نابنصا کاح دیحم نیدلا
 «تسا روطسم اجرض باتک ود ره

 رخاف نب فسوب نب نمّولا دبع نیدلا ٌینص لضاف داتسا رگید و
 رهد ریهاشم رهشا زا و رصع خباون زا یتیسوم و طخ نسح رد هک ورا

 توقای و هلقم نبا دننام گرزب نیطاطخ دادع رد یو طخ نسحرد «دوب «

 رصع دیناسا داتسا و لثلا برض دوخ ینیسوم رد و تسا دودعم اهریغ و

 نب قعا زا دعب دیگ یدزب یرغن نبا .تسا هروهشم فنیاصت بحاص و

 نیسرن یو هیاپ تعنص نیا رد سکچبه دیشّرلا نوره مدن یلصوم مهاربا
 ی :اک روکذم نیدلا فص «تسا

 71 زا دعب و دوب رّرتم ناوید زا یو موسرم رانید رازه جنپ یاس و دوب ۲

 ورم وکالم تخاون طبرب یو روضح رد و تفر وکالوه تمدخب
 یونس راردا قیرطب دادغب تادیاع زا رانید رازه هد و دون فعاضم ار

 لا ءالع هامدن و ناگتسی یمارخ زا نا زا سس دین رو ۰

 اشنا ناوید ناشیا و دی نیدلا سم شردارب و كلماطع

 نایناوید بحاص هداوناخ لاصیتسا زا دعب لو دندوم لّحم یوب اردادغب ۰

 هفاف و رقف هجرد یهتنب شراک و تسبرب تخر نیا ٌینص تداعس

 نا ءادا نهع.زا هک نید رانید دصبس یارب هرخالاب هک یئاج ان دیسر
 رد تفای تافو سبح اه رد و دیدرک سوبحم یضاق کت دوب زجاع

 رد و دون رم و درهم تا : روکذم نیدلا فص 1٩۳ هنس رفص ۰

 هکاوف تمق طتف الثم دوفنی 9 تافایض و ذالم رد لاوما فرص

 یراب «۲)دوبن مرد رازه راهچ زا رتک یو تفایض سلاح رد تاموشم و

 ۲ ج قالوب عبط عبط ینکلا رکاش نبال تایفولا تاوف رد روکذم نیدلا ّفص لاح هجرت (۱)
 رواعسم نیع فرح رد ؟ج یدرب یرغت نبال فاصلا لپلا رد و ۱۸-۱ ص
 2 انک و ( 16 1۱ 95 4۳ ص یشب؛ عبط فاوب زین دیک عوجر یا
 تماما 1 لا تارث لی و ۶4۹-4۵۱ (۷ع ص غروبرد عبط یا نبال
 ۱1٩ - ۱۶ ص ۲ج فرطتسا نایک .ميشاخ زج زیفم عبط ةّجح نب نیدلا
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 حرص« همدقم ۳۱

 ؛دناهدوب .مدزوناخ نیا نیصوصخم زا هک ارعش و امع زا .یضمب

 هه انلخ رصع رد ككمرب لا دننام لوغم تلود رد هداوناخ نیا

 ۳ تسوج مع و زورپ را و مرک و دوج بابرا و بدا و لضف لما
 لاحر طحم ناشیا هناتسا و ارعش و الضف و امع هاگداعیم ناشیا سلاجم و

 و لوتقم یرابکی كمرب لا دننام زین همه هرخالاب و دوب لاما طبهم و «

 وحم یلکب ناشیا راثا و دش نکفا رب خب زا ناشیا ناغناخو دنتنگ بوکنم

 فیلأت ناشیا مانب يياتک سکره دبوگ مالسالا خیرات رد یبهذ « دیدرگ
 اقابا يتيون دیگ و «دندادیم هزیاج خرس رز رانید رازه ادقن اروآ درکیم

 یاهنشج یو یاریذپ تافیرشن یارب ردارب ود نیا دسآ دادنیب ناخ
 رتشیب دش هدرهش دن دیش مدرع عفوم نوا ااک هک ییاهزیاج و دنتفرگ مظع ۰

 هقیرط ره زا و برشم و سنج ره زا الضف و املع مرجال «دوب هزیاج رازه زا

 دنتخادرپ دیفم تافیلات ناشیا مانب و دن دما درگ ناشیا نومآریپ به ذم و

 مانب هراشاب ام و دنتخاس دلخم مایا رتفد رد ارناشیا خادم رادمان یارعش و

 : مککیم افتکا ناشیا ریهاشم زا نن دنج

 دو دبح نب دبح نیذلا ريصن هجاوخ رشبلا داتسا همالع ماما هلج 2

 ارفارشالا فاصوا فورعم هلاسر هک تسا 1۷۲ ةنس ینوتلا یسوطلا نسحما

 هثخاس ییوج دز نیدلا سم مانب نیکلاس شور و ایلوا ریس رد یسرافب

 ء۱هب هجاوخ شرسپ مانب موجن رد یسرافب ار) سویفطب هر همجرت باتک و

 كي رحتب «یومح نیدلا 1 ز» ارهجرت بحاص ردپ روپشم فراع هشیه ک ماهنش

 زا و روباشین نیوج لها زا متنگ هکنانچ هداوناخ نيا هچ تسا مضاو وپس نو دنناوخیم

 ؛دنرادن ماش ةاَمح اب یتبسانم و یطبر ادبا و دناهدوب هیحان نآ ُهبدق تاتویپ رهشا

 تا فلأت زا دعب لاس كي ینعی 1۷۱ هنس والا عییر رد هک بانک نیا زا هخعن
 .(شتهطع 4731, 2. 010-1) تسا دوجوم سیراپ یلم هناخاک رد تسا هدش هتقون



 مس

 ۳ تا لاح هجرت

 هبومح نیدلا ردص جم نیا و دوب جرس نز رانید رازهجنپ یو قادص

 ریما تدعاسب وکالوه نب اقابا نب نوغرا نب ناخ نازاغ هک تسوه
 و ارما مان وا تیعبنب و دروا مالسا یو تسدب 164 هنس رد زورون

 دعبب زور نآ زا و ()دندروا م السا رفن ۳ دص بیرق لوغم نایرکشل

 _ ؛دیدرگ لدبم مالساب یتسرپ تب زا ناریا لوغم ناهاشداپ بهذم *
 ۷۲۲ تب نه و .دوب مرتش تیاخب نازاغ تلود ِ در نیدلا ردص

 ()تساوغ میادم یو ح رد اننیریرت ماه دجاوخ ودوم .تاقو
 ما ْراوتلا عماج )۱(

 یرغت نبال الا لبتلا زا لّوا دلج رد ات هیت رنء لا ردص زهش لاح هجرت ()
 هدسنا تاک نا | زا صلم نتم تاجردنم و تسا رواطتسم «دیح نب مماما» بشن رد يارب

 بت دنسم الاغ و دناهدوب روپشم رویاشیپ رنبوج رد مایالا مدق زا هیومح لا و

 هیوپح نب دمحم ها دبع وبا ناشیا یالعا دون « تسا هدوب ناشیا هداوناخ رد هیفوص

 رد و تفای تافو روباشنب ٩۳۰ هنس رد و دوب_تقیرط غاشم راک زا فوَصلا ینیوجما
 ردپ و «(6(ح رد سورعلا جان ز ۱ یخ رد بت الا نبا) دش نوفدم نیوج

 باحا "هلجا زا و ّنوص غم ریماشم زا زی هیوبع نیا دعس زچش هچرت بحاص

 رد ًالمنم وا لاح هجرت و تفای تافو ۰ هلن رد ب دوب کن نیدلا مجن جخ

 دیاب نیدلا نون رسکپ رنیدلا دعس ی و «تسا روطس یماج سنأالا تاعفن
 سخت مان هفاضا رد یراپ نابز رپ تسا ناشیا یالعا دج هک هیوجح * هفاضاب دن لوخ
 رمع و صاثو دمس و لاز رمسر نوچ «نبا» ظنل ماحتا نودب یو دج ای ردپ ماه

 حتفب رم و «كلذ ریغ و نیکتکیس دوبحم و دابع بحاص و صاع وٍربع و باطخ

 اه رخآ رد و هحوتنم "هیات هام ءای و کابوس ی ی

 ةظوفحم هسفن فثصلا لع ةورقم یبمذلل هبتشا نرم وخ نی لا طی ادک بس

 اولان ینیوجا سرب و» هصن و ۸46 قرو ۸0۳6 2075 سیرابپ هیلهالا ةیکلا ین

 وتب و» دن هد یراق رد و ««ةرمالا و ةخيشلا
 رس مس

 مالسا لصف رد ۲6۰۲۵ قزو هریکذم هتسن یر اوتلا عماج رد و ( < ةخيشم بن 9

 ۱ با رد تبسن های قاحآ و میم دیدشتب تسا روطسم ییربح هک نيا
 ین رب 9۳ دعبا و هوجو نسحا و و زا بش رس و

 3 یبومح ه هربح قلا راس "اب قاحا :نودپ .یلصا تأیه نامه تس



 مصصم همدتم بس

 رانید رازه دنض و درب و جان هلابح رد | اب وین #َ فورعم یمابع

 ک دما دنزرف نیدنچ هدیس نيا زا اروا و درک یو قادص م دز
 دا و نوهاج بشم: ها. دبع نرو دینابرز موسوم ءافلخ ءایساب ارناشیا

 تیدلا رظف هجاوخ تیاعسب زین اروا هرخالاب و «تییز و نیماب بل
 هام رد ی بحاص قنوتسم لا دج هداز ییوزق ینوتسم *

 لتنب اقابا نب نوغرا نامرفب جنب و اه و دصشش هنس ةرخالا یدامج

 دوم تافو زور ناه رد زین هب وین هدیس اعو هجوز قانتا ز ۱ دن دیناسر

 (دشاب یالطا یّکید گرم زا ارناشیا زا كيچيه < نودب
 اقابا دهع رد ینیوج نیدلا سمث رگید رسپ دیحم نیدلا ءاهب هجاوخ

 تایح رد ۷۸ هی رف ی .دوب قارع تایالو مظعم و نایفصا کاح ۳

 و ونع تلق و توظس و تیمارضب یو «دون تافو یعببط لجاب ردپ

 فاصو رد احورشم وا لاح هجرت ز دوب فوصوم ءامد كنس ترثک

 8 تسا رک
 جاکت ُهلابح رد 1۷۱ ٌهنس رد كلماطع نیدلا ءالع نارتخد زا یکی

 لا دعس جن هام جل ؛۱ نیدلا ردص خش دهاز ینوص لیلج ماما ۰

 ۰ دما رد یفاملا ی اب يا ین : یا و تی

 0۸۷ 4۸6 ص نورب دراودا عبط هیرگ جرات (۱)
 هد + هصن اذه و یدرب یرغت نبال اصلا لهنلا و ۱۰-۱9۶ ص یی عبط فاصو )(

 ةيسلاب فرعت و نیت ربما هاب صعتسلا نب دجحا سما يا دهلا لو تنی ةعيار»
 و ینیجل دی نب دی نیدلا سم بحاسلا نب نوره كللا بحاّملا ةجوز بل
 نوره اهجوز یلع اهقادص ناک و «ةدييز و دجا نیما و لا دبع نوم بلا هدالوا ما

 كلذک و ها رماب ما ةنيلما لع هیقوجلَلا ةچیدخ یادصک رانید فلا ةيام روکذلا
 ةيام قادص للع قوجلَلا «اشکلم نب دنبح نب دوعسم ناطللاب ةديز هتنبا جوز یفنکلا
 یداج ق ةيابتن و نیا و نم ةتس دادخبپ ةجرتلا ةبحاص تتام و «رانید فلا

 توج ابهم دحا ملعب ملف : روکذلآ نوره هجوز لتف ضیا روکذلا خراتنا ق و ةرخالا

 ۷۷-۷۸: قرو بم و سیراپ یلم هناخاک هتسن زا ۲ج یاصلا لهلا) «رخالا
 6۱۴ رخ اسد )۳(



 7۳۳ ۳ هر روطسم تر

 قوم هیلاح غاد هچارف رد) رهآ ییدرن رد هس و و دصذش

 یبجب وا رسپ راهچ و ۰ دیسر لتتب وکالوه نب اقابا نب نوغرا نامرفب
 ردی بئع رب قدم کلدنا زا سپ زین اركباتا و دوعسم و هّلا جرف و

 د انیدلا سمث نب نیذلا ءاهپ هجاوخ رسپ لع وا ناف () دنداتسرف

 ؛() دن وتجعم یاگترابز وا یفدم و .دندیناسر لقب ناشاک رد "انار هم

 دهع رخآ رد و تنگ یلتبم ناقنخ تلعب فوخ زا دوبح ْع نيا ردارب و
 نیه رد اركلم اطع نیذلا ءالع رسپ روصنم و ؛()تفای تافو وتاخک
 ناشزرفتوا وب )درک دیک داذفب لی ی و یا هلخ زا لاس ۲

 صالخ هطرو تا زا دوب زاخا رد هک ایرکز طقف نیذلا سمث بحاص

 بحاص هک 71٩۲ ۰ هنس روش رد و ۲۷ دندش كاله تمام قاب و تفأی

 تلماطع نیدلا ها هارو و نیذلا سعت رباقم نیسر زیربتب فاصو خرات

 اعشا و تسا هدرک ترایز زیربت بادنرچ رد ارناشیا نارسپ تنه و

 نآ علطم و هدورس ناثیا هیئرم رد رصع یالضف زا یکی هک اریروم *
 : تسلا

 "یاهلا ملا ما كاتس رربت ریاقم نهمب بنادر اب

 ؛۱) تسا هدرک رکذ دوخ مخیرات رد

 لضافا وا یکی رب ینیوج نیذلا سمث رگید رسپ نوره نیذلا فرش

 ؛دوب ْنف ره یالضف و 1لع عبج یو سلجم هراوه و دمای راشب درک رای 5
 هنیلخ نیرخا هاب صعتسلا نب دحا سابعلا وبا دهعیلو تنب هعبار یو

 نیرگ خیرات و ۱۸۰-۱۱۳ ص فاضو خرات و «۲۲4۵ قرو «ًاضیا خراوقلا عماج ()
 ۰۱۶۲ ص فاصو (0) ۰۸ ص نورب دراودا عبط

 ۲۲۵ قرو " ًاضیا ٩ « ضیا () ۲۳ قرو ,اضیا خروقلا عماج(۱)

 ۱۶۲-۱۸۲ ص فاصو جرات 0 ۲۲76 قرو «ًاضیا ۱



 میم همدم ّ

 نیذلا سم نب نوره هجاوخ دا ناطلس و ۲ دندومن 0 بادنرچ

 (() داتسرف دادغب یاجم اریو منو ردازب

 زا دعب ینیوج نیذلا سمث للق زا ارهداوناخ نیا تشذگرس
 مامتلاب ناشیا ِِِ و هداوناخ نیا یاضعا رياس لتف و نوغرا سولج

 رظن فرص هچابید نيا رد نآ رکذ زا مش ۲ جراخ هق نحن ام زا نوچ *
 لیصنت یارب و منکیم نادب یاجا هراشا قا لصف نض رد طثف هدوم

 ( تام تلاوح خیرات هطوسبم کت ار ناگدنناوخ میاقو

 «لاجا قیرطب فنصم هداوناخ لاوحا زا همش

 -ط وکالوه دهع رخاوا رد ینیوج دیح نیدلا سی فنصم ردارب

 بیرق ینعی دمحا ناطلسب فورعم رافوکت و اقابا شرسپ زد تنطلس مان ۰

 و دوب تکلم لّوا صخت و مظعا ریزو (1۸۲--۲۱ هنس) لا ود و تسلپ

 باتعا فّرصن رد هک نوجج یبرغ رد هعقاو كلام عیج دقع و لح مامز
 زج و دوب وا تسدب ماش و دنه زا یتمسق و مور و ناریا یبمی دوب لوت

 یزور هک دیسر یا تورث و هن وا تسد یالاب یتسد مچ هاشداپ
 هجرت و ()یدوب وا کلالما لصاح (رانید رازه هد ینعی) ناموت كي ۰

 ۱۳ ۳ یسود رم و هرورپ یاهو مرک و دوج تایاکح و لاح

 و نینام هنس ثداوح رد دوخ رات رد ادفلا وب | و 45 ص [ج قالوب عبط ناکلخ
 رد یافصرنفلا يا یب لا لضف و دنا هتشون 1. هتنن رد 1 ءالع تافو هیامتس
 تحت رد هنیلخ یجاح و ۸تن 2061 اضبا هنحن زا 4۳ قرو ناکلخ نبا رگید لیذ
 ۳ تنآ نم لوق ناه باوص و «دناهتئون ۲ تر اروا تافو هاعک ناهید

 نایرس جرات رد یربعلا نیا )۳ ؛ تسا فثنصم رصاعم نیخّروم لاوقا قباطم

 لوتب رب ها 4۱۱ ۱( < هبقرشم زوک» رد وا و (00جنعم» هرم

 ( تسا ظفل فالتخا ارهاظ و ۳ تافو نارا رد ۱۱ ص فاَصو

 « ۱:۲--۲+۱ ص فاَصو ()

 ۱ ۰ هنس ثداوح رد ادقلا وپا و 4۲۱۷۰ قرو ررکذم ۰ ۳ : جراوتل عماج )1(

 ؛ ٩۸۶ ص نورب دراودا عبط هیرگ غعیرات 0

 گزار مع ی یا یو



 "۳ ۳ ۳۹۳ 1 ۹ لا ی یا هو ی ی ی ی یی زی الا یی نا دا نا یا نتسنس

 زا نیدلا ءالع شردارب و ینیوج نیّذلا سم نوچ و دش ادیپ غامد
 اب لد ارنوغرا دندوب یو تکلم ربدم و دمحا ناطلس صاوخ ْصخا

 بحاصب اراقابا تافو فیاوط رثکا نوچ زین و دوب دب تیاخغب ناشیا

 يا هدوم مومسم اراقابا یو هک ددننکیم و دندادیم تبسن نیدلا سم

 نوغرا هک 1۸۱ هبس روهش رد هلمجما ق «دوب نش تّلع رب .دیزم زین نیا *

 دیسر دادغبب نوچ تنگ هجوتم دادغب بنا (0 ناسارخ زا قالشف مزعب
 بلط هدوب مردپ نامز رد و تسا نیذلا ءالع رب هک یایاقب تگ

 نیدلا منو د رونی هبلاطم و نخاّوم و تفکب ارنیدلا ءالع نرایلمتم مراتیم مرادیم

 تافو یزاتب و دادب رد دوب نیل .ال راکشیپ و بیت هک اررنصا

 نوچ دنتخادنیب هار رد و دندروا ن نوریب كاخ زا ات 9 نامرف دوب در

 یدخا هنس 1 یذ مراهچ ره 0 ناب تنافو ۳4 ۳ ۳۱
 مات رد هدروا زیاربتب او وا شعن و )0(. نانقت رد 0 دیایتس و نینات و

 هنامایک هخمن زا ۲۷۵ قرو ۲6 ج یربوثلل برالا ةياهغ و ۰۱۱ ص فاصو ()
 ؛ (هتهط0 1577 هروکذم

 ۱۸ س ۲۱۱۶ قرو (800۲, 075. 209) ضیا سن راوتلا عماج )۲(

 نامه زا رگید هضسن قیاطم نتم - ؛رفصا:۲۱۷«قرو هروکذم هنعن میراوتلا عماج ()
 8و 067 1118, ۶ 1998 ینعی تسا ب

 بسا زا نیا ءالع هک دیوگ یطوفلا نیا نع ًالقن مالسألا عرات رد یمذ
 .(02. 1540 5 6 هیناطیرب هزوم هختن) دش اله همدص نادب و داتفا

 نیا -- ۲۱۷۵ قرو ۵], 0079. 9 سیراپ 3 هنانماک هی ؛خیراوتلا عماج )0(

 لاس و هام و زور رگ تسا قیاطم و ,نیدلا ءالع تافو خیرات رد تسا لاوقا "ما
 خرروم یطوخلا نيا نع ًالقن یمذلل مالسالا جرات و 4۱۱۱ ض یثب# عبط باب

 و «0 58 ۶ 916 و 02. 1640, ۶ 76 هناطیرب هزوم هنتن ود نیدلا ءالع صوصخم

 لهلا اب طتف لاس رد و ۰۰۸1 ص نورب دراودا عبط تیزگ خیرات اب لاس و هام رد
 -- ۱۰۸ قرو ۸96 2071 سیراپ ض هناخایک هنسن زا + ج یدرب یرغن نبال اصلا

 رد یزیرقم و ۸تع0 1577 ضیا ٌهنحن زا ۲۷۶ قرو ۲۵ ج برألا ةياهن رد یریون لو
 نبا لیذ رد یک زکاش نبا و ۸ععتع 1726 ضیا هخسن زا ۲۱4۸ قرو كلولسلا باک



 آق موی ع
 اروا نآ زا سپ ()دندروخیم هدرک نایرب و دنداهنی نازوس شنا رب اروا
 دنداتسرف اروا یاضعا زا یوضع راطقا زا یرطق رپم هدرک وضع وضع
 نابز یصخح و [) سرافب اروا یاپ و قارعب ار وا تسد و] دادغبب اروا رس

 نیا رصع لها زا کی و درب زیربتب و دیرخب راد رس زا رانید دصب اروا
 تفگب ی و *

 یدش ریفوت و كلم و لام نیوج + یدش ریوزت رتفد رس هس ود یزور
 (یدش ریگناهج هتنه كيب هلمجما ف « یمیلقا تفرگ ییره ون یاضعا
 و یراصن زا اروا. ناوعا تشگ كاله ٩( قاط۷ ماتم رد یو نوچ و
 رد دادغب هزاورد زا نوچ دندوب هدر نر دادغبب ات دوب اهزور يریغ

 و دراک خزب و نفت ناف مجر دادفب نارجاهم و راصنا دنا هتفر ۰

 ۱ یثنا و دندرک عج هیه ناران ول و دندیناسر لتقب ارتماع ریشه

 ۱ ۲۱ دنتخوسب ناشیا یاضعا و

 هلاسر نیا رد هک هعقای. نیرخا و هروکذم" هلاسر هصالخ دوب نيا

 رد ()خیراوتلا عماج یرصنب هک تسا كلما دجم لتق تسا هش نادب

 ۱ رب یر ۹

 1 عقاو هیامتس و نیناُن و یدحا هنس لو یداج متشه هنبش راهچ زور ۱

 تسا هدوب لاس نا هجا یذ مراهچ رد نیدلا ءالع تافو نوچ و دش

 1 تافو زا لبق هام شش بیرف نیدلا ءالع ۱رهلاسر نیا دوشیم مولعم سپ

 1 ؛«تسا هدومن فیلأت دوخ

 1 اب دافودت ریو ۱ هک درب نا تتصن تاف "تیک اما

 1 نب نوغرا شا هداز ردارب و یو نیبام دمحا ناطلسب فورعم وکالوه ۰
 ا رد تنطلس هيعاد ارنوغرا و دما دیدپ تخس یفالتخا وکالوه نب اقابا

 ۱۰۹ ص یبب عبط فأصو )۳( ۲۹ قرو « ًاضیا ۷

 (دنسچن صب دیک عوجر )۵ ۲۳۱۵ نی ههیرک دم هلابر 0
 8و1, ۵۲و, 9 نوا لس هنانعاک هل ۲1۳ ۰06 قرو ۶ هروکذم 3 6(

 ( ۲۱۱۵ قرو



  فاصب لار

 دیدروآ مح مر وا رب تردارب 1 ندون عزج و زجت نیبهج دوب هداتفا

 تسا لاس دنا ی تسیب ٌخیرات ن ۱ زا زورما و دیداد صالخ اروا و

 یرازا اهش ر) یخ هفدخ راذفع و تا هدوب اش تقفش و ماعنا لومشم ات

 زا داسف زج درک هجا .دزک و داتفا نهاشم هک دوب نیا ت تافاکم و دی دن

 نيا.,(۱ هنادلا هب تلخ برجا بیزج نم «ع تشاد نایت عقوت هچ راز

 اصن لا رازکت زا زین قنشم ن اگرزب و تنگیم یناهن لداب ینعم

 هاو ۳و بسا کی مع زا

 هکنا رظتنم فاتخت فیاوط و لوخم زا رایسب هبلغ و ۱ م
 ۱ مس کلبیتراس هو رد وا مد زا مد مادکب

 تافا ریخاتلا 1 دنتنگیم و دندوب شوشم داتفا ب هک یار یا

 ناز لیلم وا و ونعب یلصا تعبیط و دوب ددرتم لد نانچحه

 ی زا پش نوج راک ِتبقاع لیافدوا رش عفد رد لی قیالخ

 رتشیب وا ناشیوخ ینعی ازع باعا و دندونی لیجت" ازغ نارظتنم و
 ندنگ .و.تندامسرف هاگرخ رد ای ازعم هییف ص 1 تغلابم ناشیا زا

 ادرف ات منک تظفاحم ارصخت نیا بثما هک تس | نانچ)نامرف و کح ۶

 هداتفین 7 تقو ۳ نالیفم نا ابر ی و بسه زا نخ زاب

 تموصخ و ٌخجیوت رد ار دیتشاج رواب نارضاح هه ارتیدج ,نآ دوب

 تمادن نا را و ِ نخ زین لد رد هکنا فاصنا و دنداشگب

 ءاگان دندرب نوری اروا نوچ نیا تمالم ربت هناشن لد و قوت یور

 راوس زا. دوب هداتسیا هک نک ره دا رب نانالسم کن و ناب ۲
 وا لعفب تشاسم زا هکنانچ دونی تردابم برض و نعط رب هدایپ و

 تشیو ست نو نسب هک دیع لاونم رب و دیسر تحارج ارسک دنچ

 تا رد هک فلتخم فیاوط و دندومن رایسب تعزانم یا رس رب دشاب

 باصعا و اضعا و دندوب حایص و هرعت اب حابص ات دندوب هدما عج ۳

 ۲۸۵ قرو « ضیا () ۲۸6 قرو «هروکذم هلاسر ()
/ 



۱ 
 میم همدقم ۳

 رد هک ارقر و ذیواعت ()جاّرذا دندش غراف راک نيا زا ارما نوچ

 طوطخم ذغاک رب نآ دیابت دندوب هتفاي وا رک هسیک رد هشقا نایم

 نآ ربغ و یربع تغلب هتشون ریش یناشیپ تو را یو و و دوز

 لاغماب هک یلخ اسب یا و دشاب لیاه تیاغب وویش ات فای

 رذع لاج نوج دنتخادنا تم رد ارلاح ك هم کا اله روما نینچ 0

 تراشا ناماق تعامج و () ینیوت -ظ) یبوب () نایشخم دش گنت وا رب
 تا کن دتفخا با زد دندوب هاب هک هفت و لیرمت ره ان دندرک

 برش زا ددزک قحال واب رحم رش ات دماشا رد ارز هرابفخ ۷ دندرشنیب نآ

 ریبدت ی و دوب عفان یئاود اروا ّرش : عفد دوخ عانتما نآ دوم عانتما نا

 دش قثح نالوفم كيدزنب ببس نادب و عجان و قفاوم یریدقت نایصخ ۰

 5 هک نامرف هد تضرد یاری رفع یی ی فسا _ِِ

 ۱۳ هاضر انا 6 ۶۱۱ رایت + رو

 بقاعتم مدب مد دن دیسریم موف موف 9 دنج زا گید ماوقا و راغص و

 هتخارفا یغیت ۱

 ۰ تعیبط رب هتسویپ هک یئارادم و تلماجت یور زا « هتخورفآ یرذآ و

 سفن مک تافاکم زواجتب اروا مرج هک مدوب هدرک مزج مزع دوب بلاغ

 نیا دوجو زا اریلقا نیا ییالخ مو هک تسا مولعم تنگ ارلد هراما .

 رد هن وا راک رد نیدنچ رکف و فوت تسا داسف و ررض هیام هچ ریرش

 زج و یرازب و نم تسد زا تصرف و ونشب قذشم نارای زا تسا روخ ۰.

 تکاله باقرغ رد هتشذگ نامز رد هک تسا ناه وا شابم هتنیرف وا

 تس ِ سیئر و شینک_ینعج ِ تغلپ ص4 )۱( جز نو )1(

 نتم یک زا هو ۲ . صب بک جرس 0 00 سا 3

 ۲۷۶ قرو ه هروکذم هلاسر 0



 7 فتسم لا هجرت

 دندام مخ ایتشا نآ شفا و هعتما رب و دندرک تراشا تعامج نآ سبح

 بصن همیخ زور ۳ نآ زا دمب و دندون شیتنن و ثحم رد عورش و

 نادب تایضف و تایبهذ و بای و رهاوج زا تاشاق تاقورسمو دندرک

 دندیسرپ نآ لصا تّینیک زا ناخلیا روضحم نوچ «دندومن لفن همیخ
 راکنا لاج و دنان باوج تکرح تّرق ارآكللا دج ینعی] ین نآ نابز «

 و دومزف ینیماغزویس ناغلیا تشک راک دهاش مصخ فارتعا نوچ تشادن
 هه رخا ان لّوا زا ماهتفای هچ ره هک داتفا هضرع درک تراشا تاشاق درب

 ن زا ۸ دش لصاح نوا هجا و تسا هدوب ناغلبا تاقدص و زاب زا
 دوبن ینبکن راثن مسرب نویاه یاتایروق نیا رد و تسا نوزفا زور تلود رف

 ۳ ناگدنب رب ناراد هنازخ تا راوخ و تشز رب دنچره ردق نیا ۰

 (1) [دنداد جارات ارتماعت ات درک تراشا و] () دننک قیرفب

 دج و دوب سوبح هک نیدلا ءالع بحاص ات داتسرف نادمهم نایچیا [دجا ناطلس]»
 و درب ها یجایلا رسپ اقفویوسپ دا شیپ كلاا دج یرب و دندیادرز یا کو
 فارشا راب رگید 5 دوب كيدزن 9 زاغا نیدلا سمش هجاوخ اب مدق تشحو نامه

 الا غدج :هراطس هچرزز نوتاعت یمراب نیل نیش بینا ور هاو نی
 كللا دم زغ ات تخگنارب اریمج و دش مات ربتعم قباس رارف رب وا تییرچب و دون

 لاح ءانثا رد كللا دی _ِ اهاقن غورد و تسارب یو زا و دندرکیم

 بحاص و ماوت [عنب 2 مالغ ینعی] وجنیا نم هک داتسرف ماغیپ نوغرا هدازپش تمدن
 ماهتفای فوقو لاح نآ رب نم هک دنادیم نوچ و تشکب و داد ره ز ارتردپ ناوید
 (تسا بیس نیدب هک دقاب تففاو هنازهاع دنا فداح رکا دکیم نم ياج دن
 هطساوپ طب را رد و دوب مل 1 لا> نآ رب بق ل نیذلا دعس كللا دجم هدا ز ردارب

 نیجنر دوب هینادرگ لوزعم یتایخ روبظ تهج دوخ یراد هنازخ زا اروا كللا دجع هکنآ
 اروا دئدرب بحاص تمدخم و دینیرفب اروآ بحاص باحا هفیاط 0 هک ره رق
 دجم هک درک ریرفث و دمایب ات درک اپیرادلد لاحا ف و داد دعو قارع ءافیتساب
 ات دش نامرف ... داتسرف وا یدنبب یچلیا و تسا یکی نوغرا هدازهاش اب لد اركللا
 ضیا خراوتلا عماج) «ولا دنسرپ كللبا دجن هسوغرای قوروا و قاجنوس گرزب یارما
 ۲ .(۲۱۱۶ قرو

 «اضبا «غیراوتلا عماج () (۳۷«قرو .؛ هروکذم هلاسر ()



 شم ةمشتم ّ
 ارما و ناگدازهاش و راطقا كولم و ()دیدرگ دقعنم گرزب یاتلیروق انا رد

 و روسب زور هنابش هن تدم و دندش حمتجم ماقم نآ رد یحاون حیج زا
 ماظع روما رییدتب ابنشج زا تغارف زا سپ 0 دنتشاد لافتثا رورس
 لابع و ءالو و دومن دزمان كلام فارطاب ارناگدازهاشداپ و دومرف عورش

 تیز هءاقب هل لاطا مردارب نوچ و «()درک نییعن راطفا زا یرطق رهب ۰

 ۱ را فیضت رد هک اریدالپ وب اعم نارقا وا ناورتبخ بارم
 ررثم وا رب درنم ناجیبرذا و ناّزا و قارع و ناردنزام و ناسارخ نوچ
 ارلبرا و لصوم و رکب راید و «[قوجت-] نیطالس تکراشب ارور و تشاد

 رابخا رتوت بسحم ماظن زا دعب دادغب راکو «داد نوره [یو] دنزرفب

 بناج زا هکنا یب ناخلیا هتفای هار لاعاب یبارخ و دوب تنام قنور ی ۰

 تاوکب دک یرکذت یک تلود ناکرا زا اب دور یماعلا ردارب ود ره ام

 دناریم ناز رب گلرابم سولج و نشج یاهزور رد ات تقو یادتبا زا
 دینادرگ دیاب زاب رتدوز (٩اردنب نالف تسا لمهم فرط نآ هلماعم هک

 و تفاد لوذبم رایسب تخاون زین لاح نیرد دک لاوحا كاردتسا ات

 زا اهتعلخ عاوناب و دنار تراشا لبجت+ (وا هجوتب و ضیونت ارماصم نآ ۰
 ؛60 دینادرگ فّرشم نآ ريغ و صاخ حالس و رتچ

 یو ناوعا و كللا دجم] هک یام فالتا تیدح تالاح نيا ءانثا رد
 هد یناسرن هنازخم و هدون فّرصن دوخ و دندوب هتفرگ [نیدلا ءالع زا

 (0 تفای ذافن غیلرب لاوما درب لاحما لجاعب داتفا ریرقن یناخلیا ضرع ففوب

 ٩( دنرادب نآ یوغراب 0 قوروا و قاجنوس] دگرزب یارما ات دش نامرف و ۰

 ۸۲۲ یو هاش 0 ۰ ۳۱۵ یو درکذم هان
 «ارباک فنصم كلماطع ینعی )٩( ۳۲4۵ قرو «اضیا (0)
 تم درخ دوصتنو بیاق ظفلب ۲6۵ یرو هرکذم هلن رد تسا ررطنیه (0
 « ۲۱۵ قرو « اضیا 0 ۲۰۵ قرو « ضیا (۱ ؛ تسا

 ۲۱۶ قرو (8000, 067 209) سیراپ ّس هنااک هوس خراوتلا عماج )۸

 - :دنکپم ریرفت روطنیا اركللا دجم ندش بوضغم تیفیک خر اوتلا عماج رد (۱)
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 ف
۰ 

 تروص كرابم حم رتشیپ هکنآ هار زا نویاه رطاخ نوچ هک دوب نآ لاح
 ناکب تکلم تخت هکنا زا سپ هتشادن نیدنسپ ارنا و دوب نیسر هعقاو
 و لاح ضرع یب اردهده ناهلس دقفت لاونم رب دش هتسارآ وا نویاه
 هتسخ و یایل ءانع دویف هتسب هک ثنب نیا لاحم یرییدت لاتسا ای یریکذت

 تاور وا راضقتاب !,نایچلبا و دون تافلا تسا لابا ال خرچ ریت

 یناحور دوبف و دندیسر نادمهب هغارم دح زا مان تعرسب نایچلیا « دومرف

 هب ایت نی ام و یدخا هنس رنص مجنپ ی یناج و

 یودراب هینیمراب بذور مجنپ و مدش ترضح هجوتم ناشیا تبح رد
 و مدیدر ) قاملا هچرعم :نویاه«کودراا تند ردخو منسویپ نت ۹

 یریولل برالا ةياهن زا ۲۶ دلج رد هکنا رگید هنبرق و «نون هن تسا هیناقوف ةاثم
 ییراپ لم هنااک هضل بسا هدرب هافداب نیا رضاعم در 5 ۷۲۲ هس ۲
 تسا فثصم اب رصعلا بیرف اب رصاعم و مدق هن هک ۲۷۶-۲۹ قرو (شتها6 1577

 *ات اب رادکوت اروا مان ینشور و حوضو لایک رد هبترم تفه یو ٌرات قوس نی رد
 رابخا ف راصبالا كلاسم بانک زا ۲۳ دلج رد نیمه و ؛تسا هتشون هینافوف ةاتئم
 هنسن ۷4۹ ةنس یفوملا یتشمدلا ها لضف نب ی نب دحا نیذلا باپشل راصمالا گولم
 رصاعم ارهاظ و مدف ٌهنحن زین نآ هک ۱۲۱۶ قرو (هتعطع 2828) هروبزم هناخناک

ِ 

 -- «تسا هتشون هیناقوف ةاتخم ءات اب رادکت حوضو لاک رد اروآ مات بیل تاتجت
 عبط) فاصو خیرات رد « تسا فلتخم نیخژوم لوف زین نآرد دجاب و ۱ هیت تن

 نا (رادزوف ) رادرکن ناردارب زا هک دنداه رارق» دیگ ۰ 9 یض شک

 ۳ ۳ دحا ناطلس اروا دوب دلقتم ارمالسا هدالق هکنا ببس و ددرگ

 ِِ رد یدرب یرغت نو ناسا كلاسم و یراوتلا عماج تس ۱ نویضم نیمه

 ها ناک» نا ۱۰۸ قرو (هتعطو 2008) ۲ سا زا ۳ هنافعایک هفجل قفاصلا

 راملا هب اولخد ةيدحالا ءازقفلا نا وه دما هتیبست ببس و (رادکوت -) رادکون ؟لوا
 (۲۱ قرو ( هزوک دف هلاسر )۱( (« دما او م هبهوف وکالوم یدب نسب

 - «غاد هلا «یادل۲ «غات۷ «قات ۷ «قاطل ) قاطا۸ هک دشن مولعم تسرد ()
 قیتعتلا لع هدوب نا ريا لوغم ناهاشداپ قالیپ هک (نیخرْوم ریبعت فالتخا بسحرب
 یرازغرم اب یرهش قات الا هک تسا مولعم نئارق زا ردقنیه تسا هدوب عفاو هطقن هچ رد
 یک ما وا یاس ناتسنمرا قرش و زانقق بونج و ناجیابرذا لایش رد تسا هدوب

 ( دک نبیعت ارماقم نی یا نیل عفوم دنا وتب دی ان دیاغ قیفد عین هراوتلا عماج رد



 ی ۳۹ ی

 مصم ةمدقم ۳

 رب هجرت زا و. دتنگ راب نادیپپ ءار زا بیس نیدب تسا دیعب مزح و

 یوناز# و یک تنج ماقم نا رد ۵ ات دندرک عنم 1 تبح

 ) تبرغ
 رد نایمالسا ةقرف رثکا موک رگا و ینید ناردارب و نازیزع نوچ و

 گو دندوب هتفرگ نوعدأ ت تسدب اعد هقلح دشاب هتفاد یتنوعر راطقا ه

 دکفا مع رد هلغلغ اهباوبآ تحقق ٌبرض هاگان ول بچتسا ثعو زاجنا رب

 نب ناخ |لع نیطالس ناطلس سولج هدژم و ()دندیسر رد لسر نارشبمو
 تروص و دندروایب تنب نیا یعالخ نامرف و () دما ناطلس مدا ینب ناخ

 ۲۰۵ قرو « اضیا 0) ۲۹۵ قرو ( هرزک هلاسر ()

 یدامج ۲۱ یلا 1۸۱ هنس مّرحم ۲۷ زا و تساقابا ردارب و زکالوه تنه رسپ یو (0)
 تسا فورعم و تسا رادرکت هاشداپ نیا لصا مان «دون تناطلم 1۸۲ هنس لوالا

 صوصخب خراوت بک. زا یزاینن رح اره نیا رخت یهو ناطلسب
 هنافوف ةاتنم *ات اب رادوکت باوص ارهاظ لو دنا هتشون نون اب رادزکت ِیراف ٌیراوت

 ناگدازهاش زا یان (تتموءم») نوتیه هک تسا نآ طبض نیا تّح رب هنیرف و دئاب
 ناخ نازاغ تمزالم رد و هدوب و ا زا دعب ناهاشداپ و اقابا رصاعم هک ناتسنمرا

 رد تسا هدوب رضاح وا یاهگنج بلاغ ل نم ۲ رکشا رد و هتسیزیم

 تکلم و اموع قرذم كلام خرات و فارنج رد یبانک یر ۷۰۵ هنس دودح
 10 90) < قرشم نیمز راوت 7 لگد هب موسوم تسا هدوم فیل ت ًاصوصخ لوخم

 سا هسنارف نایزب نقد ۳ 7 نیا لصا و ((06 ۵/۵۸۳6 46 1۵ 19۳۵ ۵

 و نابزب وا یلاما نيا 0
 1 تسا نیا دوصقم یراب «تسا تیسر عبطب اپورا رد باک نیا
 1 9 هفجف اب تس اروطسم 12220027 رادگنت ورک تاک ۱ رد هاشداب نیا ۳

۰ 

 نت ی تری اتم رد ایی

 و 128000۲ و 1220087 و 7 و 190080087 و تم و عموم

 ۱۸۵ ص « تابیدا یداک ۲ ماتهاب سیراپ عبط رک دم باتکی دیک عوجر) 029200

 ۸400067/6 6 عج نمانممر خواهم »مهم, هطصم آر 00۰ 185, 812, : ۳۱

 فرح یسراف و طوطخ دننام نیتال و هسلارف طوعخ رد نوچ و (5]:۳۵, 6,

 هدوب هاشداپ نیا رصاعم دوخ روبزم نیا رت نوج و دوشیفن فی نون فرح ات

 لاقحا ات لق یا و تا یر زار هدون یقت لاجر وفا زا اروا مانو
 ۱ هاشداب نی با مان لّوا فرح ک دوشیم نیقیپ بیرق سپ دور نارد فیت و وین



 هداتسرف تعامج نا کكيدزن رکشل ءارما و ناگنحش قافتاب تلاسر لیمو

 ۳ دندرک اپیعس و دندرک رضاح ارناشیا نارادباکر و هذمالت یتح مدوب

 دض رب ناشیاو دیدرک سوکعم تیضف دنزاس ناتساده دوخ اب ارناشیا

 هتنیرف اریداعا تعامج ادتباب ناشیا رثکا و دنداد تداهش لاوحا نيا «

 یناخلبا باون بنع رب (تشگ رادوم هجا یذ لاله نوچ هلمجما ین

 زور نوچ ان مدیدرک ناور )هیلاع ترضحب روکذم ن نایچلیا بحاصم
 رد دابادسا ٌهبنع 0 دام و نینا هتس هجا یذ و

  هنیشود هک دندرک ریرقن و دندیسر ترضح ٌصاوخ زا یمج متشذگ ۰

 لاح ضرع بجوپ داسح ریوزت رب فوقو زا دعب ناضلبا ترضح بش

 شیاشخم و تسا هدومرف ینیماغرویس دنبوگ تولخ ماگنه رد ّصاوخ هک
 ناده دوم لوصو زا شیپ سوم یانج ۳ دوی ۹

 نا و ۳ هش ا ی مس و هن یربخ را ۱

 ۳1 ت دندش ن ناور ن ۱۳۹ ۳

 یرکف ة و تعامج ضی رحتب ارما ۳ یضعب « دندرگ عیتج هغآ ره داعیم

 طایتحا زا یناخ یناطلس سولج زا دعب ینالف ُهيلخ دنتنگو دندبلاکس رکید

 ات عضوم نيا زا - «18 قرو « اضیا 0 ( 16 قرو «هرکذم هلاسر )
 و لتع و لد هرظانم رد تسا ییوط هضرتعم هلچ کل هروکذم هلاسر زا ۲۷۶ قرو
 « مدرک فذح هماعب ارنا تسا جراخ تیاکح قوس زا یلکب نوچ ِ

 «:دوب ناد#» رد تقونآ هک ناخ اقابا یودرا ینعی (*) (۲۷ قرو ( ضیا (۲)

 ۳۸۵ قرو ؛ هروک ذم ٌهلاسر )8(

 عماج) 1۸۰ هنس هجا یذ ۲۰ رد نادم رد دوب هدرک تافو ناخ اقابا ینعی 61
 ((۲۱۶ قرو « 90۳1. ۲07۶. 209 سیراپ یلم هن اخایک هل خراوتا
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 و شاوا دنتشادیم هاگن نایب در و زورم ِ دادغب

 هس رخ ۹ یننصم فنص نیا ز زا نر نایرتفم دوهش و 12

 برع خیاشم زا ییب یکیپ مماب لوغم یارما و ناگنح قافتاب هک اربرع

 و فیوختب ات دندروآ رضاح عدوب هداتسرف تقو رهب برع یارما و ه

 دوب 3 لا تقیقح و « دننک دوخ بیذاکا شا یا نیا بیغرت

 تارا نام تنلاخ )رادقدتب توغ,[ ابا. هتس لاس نیا لّوا رد هک
 یرحم یلارتا ءارما زا رگید یعمج اب رفشا رقنس دوب هش رهاظ یرصم

 قفتم وا اب توی. و مش بارعا رپما نهم نب یسیع و هدز وس كيب

 تم ققتف زد .یسا تس راید 3 ا ۳ هدیدرگ ۰

 كلارتا زا جوف کلی هک دیسر ربخ نیا ءانثا رد «هش وا رازراک 4

 برقب دوب هتخادنا تسارف لحاسب ارنافبا یرصم رکشل جوم هک یرحت
 تاین نط)وب زا فانکتسا و طایتحا لییس رب دناتیسر هنیدج و هناع
 دندوب هدوم مادفا گرزب روما رب تعیدخ و کم هتسویپ هک ناشیا

 کدنب تعباتم و للیاب اریسیع ریما و رتثا رفتسو عدوب هداتسرف لوسر ۰

 لوصو نراقم ی شیپ زا نانیا مازهنا نوچ هدون بیغرت ترضح

 تبح رد یسبع ریما و دن دش داش و جهخیم تیاغب دوب هداتفا قافتا ام لوسر

 ترضح یدنبب نادعتعم و تاقتث اب اروا داتسرف دادفبب ارشیوخ ردارب لوسر

 دومرف رایسب تخاون یسیع ردارب و رفثا رقنس قح رد مداتسرف یناخلیا
 ارتلود هنب نيا داهتجا و یعس نیدب و دون دادغب رب هلاوح رز و ملخ و ِ

 ۲ هیئاح رم صب دیک عوجر « یی ماطلا كللا ینعب ()

 نیطالس زا ا لب فورعلا یجئاصلا نووالق نیّدلا فیس روصنلا كللا ینعی ()

 اروا رقنسقآ نیّلا ءالع ریما رما یادتبا رد نوچ و « هیرحم كيلامب فورعم رصم
 ۱۷۸ هنس بجر زا شتتطلس تذم « دش قاب فورعم اذل دوب نیرخ رانید رازهب

 -۱۰۵0 قرو ۳۹ج یریونلل پرالا ةياهن) دوب یزیچ و لاس هدزاب 1۸٩ تعتلا یذ

 .(شتع6 1578 ۱۹۵-۵



 لاعفا تاغیس زا تشگن تباث وا رب یانگ و تفگن یتیاکش ()وا زا قيرفا

 نیدب و ناساره هتنگ و هدرک زا و دندوب ناسرت دوخ لاوفا بیذاکا و

 نآ رب لیوط رکف زا دعب و دندرک زاغا ینیثن تولخ نادسفم زاب ببس
 هدولا ارام ضّرع ماش و رصم كولم تلسارم و تبتاکم .ات دنداهن رارق

 نارای ژا یتعامجم سپ «)دنزاس ریغتم رذگهر نیزا ارینافبا جازم و دننک

 دندوم رایسب شیتنت داسف لها زا و دندش جاتح روزم دوهش و رّرتم

 و دندش مده ناشیا اب ريوزت نا رد یراصن نادسنم زا یعمج هرخالاب

 لوبق سیلبا ٌةسوسو لاوما زاننکا سوهب زین نایاپ و رس یب زا نت هس ود
 ات ریتم و دنتفرب نیقناخ ات یناخلبا تا بقع رب هلمجما ین «دندرگ ۲

 لام نالصح مه هکنا دیماب دنداد ضرع دندوب هدرک هیبعن دوخ اب هک

 رد ارلطاب و دننک تسار اهغورد دنهوخ هکنانچ ات دننک لاح نیا ثحم

 یاهنفس هک تخانشب هناهاش سزانب نوچ ناخلبا (۲1) دنهد هولج قح ست

 و ثخ ۵ ات دن د وب هد یار ناشیا نابز زا هک تعاج نا و نم ۰

 یملپا تبحاصم رد دادضا تعاج نوچ «دور ودرا رد نآ فاشکتسا

 هنادب یٌّگید مشاب نانعلا قلطم نمرگآ هک دندرک هشیدنا :دنادینسر هاتشتپ

 نتعو دنتخاس ابی و تندر جن ناهسب ای ات مادب ناشیا بیرف

 ناشیا تاریورت اب ات دندرک روصتم یچلیا نیا نهذ رد دادفب تموکح

 تون نیا رد و دنتفرگ تسد رب لیکوت و دیدن ءّویش زاب و دش رای ۰

 قافتاب هک دوب هنامن یزیچ تسد رد لام زا و دوب یناج دصف دوخ
 رد هام كي تین .هلا ق ٩ دیآ روصت رد یراک كاردتسا نآ

 (تسا تام دوخ دوصقم و ( بیاغ ظفلب ۳۵ فرو هروکذم هلاسر رد تتسا روط نیم )۱(

 ۰۹ قرو « هروکذم هلاسر ۲(

 90 قرو « اضیا () 4« قرو « اضیا (۳)
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 ۳ ام ۳



 می

 حممم همش ح
1۱ 

 وزج زا دوب هچره دندرک نهاشم هلج نیرب لاح نوچ و
 رد دنتشاد هضرع لاوحا و دنتفاتش ترضح یدنبب و دنتشادرب 7

 و ")دندز كوچ و دنتساخرب نیتاوخ و یاگداز هاشداپ نخ یانثا ه

 دندرک هزات زاب دندوب هدومرف ءاسم و حابص رد تازکب اقباس هک اریییرت

 «۵ یاتاروقنوف ناگدازهاش زا و نوتاخ نوغولوب نیتاوخ زا صیصختب
 و نینامن هس ناضمر مراهچ هبنشجنپ زور رد و دومرف تباجا هاشداپ

۱۳ 08۱ 990۷( 
 سقم دمی اجنیا زا جیاقو و «دوشیم متخ ناوخالا ةيلسن هلاسر احنیا 4

 و تسین مولعم نا مان هک فثصم تانیلأت زا یرگید ٌهلاسر زا تسا

 هکنانچ ت تسا هتشر ناه هلابند هلصاف الب و ناوخا۸ ةيلست ممتم نآ ۱ تاجردنم

 :هذه ی و ؛۲)دش روکذم قباس
 دنتشاد ریوزت هبعج رد هک تدیکم ریت ره ()ادعا تعامج نوچ 4

 ۲۳۹۰ قرو « ًاضیا 0)

 مارتحا و مظعت تیاهن تمالع لوغم هک ندرک مخ رتاز ی ندز هو (0)

 یدحا | ی منم لجرلا كربی نا 0 مدنع هر ی اویضق بجا
 یو برالا ةياه) مظعلا ةياغ مدنع ةمدخا هذه و ضرألا یا هقفرب ریشب و هینبکر
 ((۲۲۲ ص خراوتلا عماج يناوح ق رمرتاک هنع هلقن ۳1

 8001, 0675. سیراپ 1 هنااک هزسن ْیراوتلا عماج) اقابا بوبح رایسب یاهنز زا (۲)

 (۲۹۱۶ قرو 9

 اروآ سولج زا دعب دجا ناطلنب فورعم رادوکت شّکید ردارپ هک اقابا ردارب ()
 ((۲۱۸۵ قرو.« اضیا) 1۸۲ هنسرد دیناسر لقب

 ۲۳۹۵ قرو ناوخألا ةيلست (0)

 هتشون ز هخسن یاهگناهج لیذ رد هک هلاسر نیا زا هفعن كي متنک قباس هکنانچ 0۱

 .(عنووا, 06۲2, 206 8: 410-13) تسا دوجوم سهتواپ هناخاک رد تسا مش

 « یو ناوعا و كللا دجم ینعی ۷0)

 2 تر



 : فنصم لاح هجرت

 خرگ رگید تاهوجو تفاضا تاهوجو نیا تمات و تفرگب ناشیا زا دوب

 بکاوم و دنان لاج رگید یششوک و دیسر ٍ دقتب دوب نکم هجا نوچ

 اهماج و رهاوج زا دوب ضرع و لح قیال هچنآ دوم 9یسر لّیجدب یناخلیا
 افابا تمدخ دوخ تبحاصم رد و درک لح رز و مس فاوا و سانجا و

 دید وبا هدناخن ناهلبا شرک و عبط رد هچنا رشع رادقم نآ نوچ ؛درپ «

 هک تفر یهجو رب هرع لاط مردارب داهتجا و لاح ضرع دمآین رب

 مولعم باب نيا رد وا تدعاسم لاح و دش موسوم تلماجم و تبقارب
 اب [0 كللا دجم و] یچوغرای راجاغت ات دش نامرف بیس نادب () تنگن
 دوخ عزب ارنین رهاوج و نیفد زونک ات 7 لصح ءارما

 هچره و دندرکر ضاح ارفوردنا و فوریب نازخ تعاج سپ .دننک جارقسا ۰
 هناخ رد ۸۵ زین ارم و دندوم نا میت ثح و فاشکتسا زا تشاد ناکما

 و تافث تعامج نآ زا دعب و دندینادرگ فوقوم نافلعنم زا درنم فولام
 اهلسلس نا زا دعب و دنداد بیذعت اهزور و دنداهن زاغا هجنکش ارنادمتعم

 دادغب رد هک ةنردم و طابرب تبون هس ود ارما و دش لدبم خاش ود اب

 فثکرایسب و دنتفر دوب نازیزع و لافطا زا یعمج نفدم و دوب هتفر اشنا ۰

 زاب شیب تياف موهوم هنبفد زا نوچ شب ارنآ عضاوم و دندرک شنف و

 طابر و دجاسم و تبرت رس رب هک یثاق و ثاثا و حرط و شرف دادن

 تاسوبلم دنان شیتنت چ* نوچ نا ز زا دعب و ()دندرک سبک ارتمامت دوب

 و دنتخورفب ارتماغ تابورشم و تالوکأم ات تییلا ثاثا و هنهک و ون

 دیدح دیق و دندرک لیوحت ینسم رصق قاثو اب دوهعم قاو زا ارم ۰
 دیجنگ تیرثب تقد رد هچره و دنداپنب نآ ّآ ضوع خاش ود و دنتشادرب

 هجا زج ثیدح و مدق تارخدم زا و دیسر مدنتب شیتفت رد هغلابم زا

 فّتصم - ۳۱4« قرو « ضیا خیراوتلا عماج () ۳۲۸۵ قرو « ضیا ()

 *اردزا و هل رفت تسا هدرن هلاسر ود نیا رد اركللا دجم مان تقوچیم ادهعتم

 ۲۲۸ قرو ناوخالا ةيلسش )۳



 میم همدقم وم

 تسارب ارما زا هنیاط ات دش نامرف دروآ ناخلبا داسب و درک ون ارنهکآ
 دن دیسر یوب تب کت رد و دن دش ناور نیدلا ءالع بثع رب نا یافیتسا

 راک هک متسناد )۳ نیدلا ءالع «دندیناونش یوب اراقابا نامرف و

 هبلاطم و ذجب هاشداپ رطاخ رد ضارغا باحا لاوقا ریثات و تسا دج

 زا لامالا یاهضوح ناشیا مزب و تسا دوصتم رز لوصح هناهب ایاقب «
 دادغبب 0# ا یتعاج ی 7011 هوبوم نم یابد نآ

 بوروم ی و هتخود و ۲ هماج و رهوج و )0
 اهعایح و اهیارس و كالما و دش ملسن لانس و رفص نوا ات دوب هتخودنا و

 یتح و دوب هتفر قالطا نا رب یک كيلام و ۰

 تا زادعب و ()درپسب اهعجا و اهرساب ()زین اردوخ نادنزرف و هصاخ
 نوفدم مرد كي رادقب یرز دعب امف ۲ هک )داد طخ و () دش لبفتم

 ۲ « دشاب ذخاّوم و بقاعم دیا نوریب " عودوم اب
 ۰ تمزالم رب یزوسلد و تفنش تیاغ زا دوب هاشداپ مزالم هک مردارب

 دادغبب نوچ نت. دادغبب هتساوخ تزاجا اقابا تمدخ زا دوم سن لوتن تبلت ۰

 غیلب یعس دوب نارگید زا رتثیب بولطم لیصحم رب وا ضیرحت و دج دیسر
 تمدخ رد ۳ دیا لصاح تدایزب یهوجو ریب دن نسب هک تساوخم و دوم

 رد ۳ لّواب « درب ذپ لالحا دوب جم سب هک نقع نا نا و دتفا عفو هاشداپ

 و دروآ نومی رهاوج و هرقن و رز یاوا زا دوب وا نادنزرف و یا هناخ

 رداق نا رب هچره ضارقتسا لیبس رب و درک ضاح ارنادجعم و باون تمام ۰

 ۳۳۷۵ قرو ناوخالا ةیلست ()

 هتخورف ارهجم و نز هک تیاغ ات دوب هداد رابکیب تشاد هجنآ ره نیدلا *الع و» )۲(

 ادیپ وا رب یرد رادتب رگآ دعب ایف هک هداد [تّج و هتشون یمیز اکلچم نآ ۱ زا دعب و

 قرو ۲۵۱, 209 سیراپ هناخابک 2 منع ٌعراوتلا عماج) «دشاب راکهانک دوش

 ف اذک )٩( 2 مدادو " مدش و « مدرپسب ینعی )۳( 2۱۲۳۱۱۹4

 ۲۲۷-۲۳۸۵ قرو «ن)وخالا ةيلست )٩( ««عدوم» باوصلا و «لحالا



 (شیپ لاس هدزاود ینعی) خرات نآ رد و رذعتم نآ یافیتسا ناکما و دوب

 ترضح گدنبب ناشیا تبحاصم رد زین نم و تک دا

 فاشکتسا و ثحب و دندرک وغراب ایاقب نآ بیای زد دگرزب یارما مدیسر
 و نامض تعامج رب ایاقب هک دعشاد .هضرع قافثاب و دیتشاد بجاو نا

 هک دش فونکم ابا یار رب .نزچ و نرادن:نلعت قالف هصاخ تای ۰

 شیب بتارم نا ریرض دور افیتسا رهقب ایاعر زا رگا زین و درادن یتبسن نب

 نادپ هدر تیر: هقرفت :و تیالو یازخ بمنیم هچ شاپ نآ هئاف زا

 راک رسب تدواعب و دومرف یشیماغرویس و تخاون رم خرات نآ رد بس

 نونکا فو تفرن ین چت هلوتم نیا زا نوک ات تدم نا زا و داد نامرف

 رز تاریفوت نیا هک دندوب هناشن نانچ ناخ افابا ریض رد تعامج "ِ

 رد ینعم نيا و هدرک نفد نیمز ریز رد و ماهدرب هناخم هک تسا یدقن
 نازک یرکشل اقابا تالاح نیا نراقم ۲ دوب نش سم تخس وا نهذ

 لیبسرب شیوخ سفنب دوخ و داتسرف ماشب رومت وکنم دوخ ردارب تب رد

 انا زاو دش ث ناور لصوم و لبرا بناجم دادغب اتم مزع رب راکش جرفت
 ()ریسا رید ارنا هک یهید راکرب و دنارب تیرج ماش هبخَر هعلاطم دصتب ۰

 اجنآ زا و دون دیص و جّرفت مام نآ رد زور دنچ و درک لوزن دنناوخ

 بناجم نیشیپ زکشل بقع رب ارنارگ یزکشل و تگ زاب دادغب مزع رب
 لزانم مماصم ریبدتب_همدقم رد فورح نیا رزح و دینادرگ ناور ماش

 عضوم نآ زا "هم بجر هّرغ رد رکفل ٌهقوذا و جاتحیام بیترت و

 ؛) دش ناور دادغب بناجم ۰

 یایاقب تیاکح زاب (0کكللا دجم نیّدلا ءالع تعجارم زور ناهرد

 ناوخالا ةيلست هنحا رد و 4۹۸ ص یثبب عبط فاصو () «اضیا ()

 فاّحو هچ تسه ترابع رد یطقس ارهاظ و هتشون «رید» طتف ۱۷ س ۲۳۷۰ قرو

 «دنکیم لقن ناوخآلا ةيلست زا سر و مساب ارتارقف نیا زی

 ۹۸ ص فاّمو ٩( ۳۲۷۵ قرو ناوخألا ةيلست ()



 میصم "نهم ۵م

 (یو نارای و كللا دج ینعی) نانمشد هک () دیوگ ناوخا ةيلست رد
 لام ریفوت [رانید ۲ هاو ينعی] »و ناموت تسیب لاس ره ی دفن

 تسد رد لاعا هک لاس هد تم لک و تیر هنازخم چیه و تسا دادغب

 رب [ رانید ۳ هد میز ناموت تسیود .تسا ناوض لیپسرب نیدلا ۶ الع

 هک دوب هو مولعم کا دوجو اب دیگ نیٍدلا ءالع 6 تسا یاب وا همذ «

 یارب ضح تسا روز و بذک روکذم ریفوت لوصح و ساسا ی اهتمهت نیا
 صالخ لاذرا نا اب هلداج و هلباتم کین زا اررایسب.یج و دوخ هکنا

 3 مشاد بلط ناوید زا هک !ریلضاف و مدرک لوبف ارغلبم نیا ءادا هد

 بوسح دوب تیاشو لها ریرقن هک قاب نیا هجو رد دوب غلبم نیمهب بیرق
 بوسح باب نيا رد اردوخ بلط هک دندید نوچ تعاج نآ ,() شاد ۰

 9# یریبدن دیسر دهاوخن نب یتحز و بتا بمب نآ راد دوم ماوخ

 نیت هک اهم ررهک رق هک هد ناسر اقا رمپ "و .دندز ناکب

 هتفر ایی یو باسح ی سر یارب ارما زا یمج تسا لاس هدزاود

 یو هم نشد اراوف ۲ هد رها ید نافات هاجنپ و تسیود پیرق و

 ءالع «)نیسرن هسارخب یهجو نآ زا تقو تیاغ ات و دنانینک یاب «
 تناما لیبسرب نم تسدب لاعا تقونآ هک تسنادیم سک هه دیگ نیا
 ایفا و تمم نآ رثکا دندوب هدرک ربرقت هک یایاقب زین و ناض هن دوب
 رسکتم نافّرصنم و ایر تعاج رب دوب ثنام قاب هک زین رادقم نآ و دوب

 ؛ ۲۲۱۵ قرو ناوخالا ةلست ()

 هد لداعم رز ناموت و «(ندع سوماف) تسا رازم هد ددع ینعب کرتب ناموت (۲)
 : دیوگ ۲۲0 قرو ناوخألا ةيلست رد «تسا هدوب رانیدپ موسوم الط كوکسم ددع رازم

 نیدلا *اه] موحرم دنزرف هک نیناسر ضرع فقوب تبیغ تصرف و تولخ مگ 9

 ۳۰ اما زا دقاب راید رام راوج ق اک رز نامرپ دفخ (ییرج تدلا یی میا
 درک عارفتسا بماو زا هندازب تا هدوب نآ.فوصتم هک قدم رد

 ۳۲۵ قرو « ضیا (۵) ؛۲۳ اه قرز ؛ناوغالا ةیلست ()

 ۲۲۷۰ قرو « ًاضیا (0



 تو و و را شن ید تو نوا کس نت یی به لس تایپ شدت

۷ 

 ج فنصم لاح هجرت

 (6) دندزیم اهتمهت عاونا اروا و دندش نیدلا ءالع دض رب یو ناوعا و

 صخت نالف زا و نیدنچ عضوم نالف زا هک تنگیم ههجاوب هتسن یو
 زدارب شیپ درک نهاشم ارهصق یزان نیدلا سفت بحاص نوچ یراد دنچ

 كراب ال ع دنا هتنک هچ لر یتمحز ات یکم راکنا هجو چه هک داتسرف
 هص س هرم

 «)لاملا ف ضزملا دمب ها

 رع رخاو ۱ رد دوخ رب هدراو ۳ 3 حرش 2 نیدلا ءالع

 ۳ ژ 2 ةيلستب مو دن ون سن 4 فیت سین هلاسر ود

 اب یزدآ ی سیل لا ی یا 03 ی
 ان تسا كلماطع لاح هجرت ذخام ما اعبط هلاسر ود نیا تیلا ی
 لصا فیرحن و ناصقن نودب و دیاوز و وشح فذحم ارودنا هصالخ ام

 : ٩ میکیم لقن ابا رد بلطم

 ۲۱۲۶ قرو « ًاضیا هراوتلا عماچ )۲( ۲۲0 قرو (« اضبا (۱)

 ماذکر ه لب تمسدن دوجوم سراب 5 هناخانک رد القتسم مادکچیم هلاسر ود نیا )۳(

 "ج هنسن لیذ رد ناوخالا ةيلست : تسا هسش هتشون یادگناهج سن زا یی لیذ رد

 ز هل لیذ رد مسألا ةلوهجم یکید هلاسر و (8تتت نهع 1ققف0ر ۲ 990-990

 فیل ات و رد نیدلا ءالع | ارناوخ الا ةيلست و ((60], ط۵تع 206, 1 1)-410)

 ود نیا حرش و «دوخ رعرخآ لاس ینعی 1۸۱ هتس روپث رد اررگید هلاسر و هدون
 «یلاعت ها *اش نا دم۱ دهاوخ كلماطع تانیل ات نمض رد اینا هلاسر

 سم نششردازب و كللم اطع ِلاح حرش رد الا ةضور و فاصو جرات ین اح )1(

 رمرتاک نا هنقیتا دن اه ۱ زا مر و مای و هدرب راکب ارهلاسر ود نیا ییوج نیدلا
 دوجو زا و هدربن راکب ار هروکذم هلاسر ود «هیفرشم زوک» رد كلماطع لاح هجرت رد
 دمب قدم تتبا ةلاببروخ نیا یتقم هک یادگناهج هنحن ود هچ تسا هدوب ربخ ی اهنآ
 یلم هناخانک لخاد 2۱۸۰٩( هتس) رمرتاک ملقب تیدلا ءالع لاح هجرت فیلأت زا
 ۱۳۹۸ در توف 7 سپ 99« رفع نااکب جم تسا 6ش سززاپ



 فرثم وت باّون اهراک هم رب و علطم و فقاو تمام رب و یثاب دنشوه
 کا یاییب تل لاح چه: ودرا زا و راد هاگن رکین اردوخ و دنشاب

 تمات تفای هغلابم نیدب یتیرت نوچ « نم رب نآ باوج دنک وت دصق
 ۱ و ذش رافص و رابک ذالم و 9۳ رب ماکرد یادندرک نابعا اروا

 ح رو راکت دون ی ید دنچره و ی رد ناوید بحاص ه

  تیدلا سعغ بحاصب اریابر نیا کلللا دج «()دناغ یقتور تدایز

 ۱ : داتسرف ینیوج
 ۱ تا ماوخ هطوغ ون مغ رحم رد

 ۱ ندروا یرسمگ اب ندش هفرغ ای

 1 ندرک تر ب
 ۱ نو ان نادب خرس نمک یور ای

  ناجسرف عابر نیا وا باوج رد نیدلا سش یاص

 ۱ ندروخ دیاب راگزور * هصغ سب « ندرب ")دیاشن نوچ هاش رب وگری

 ندرک مه نادب ۲ خرس یک یور ۵ « یراد شنایم رد یاپ 8 راک نب ٍ

 شرف رد درک دهاوخن رثا بحاص رد وا دیکب هک دید نوج کلم دم ۰

 1 )درک زاغا وا دصق هر ره زا و ملا مال

 دادغب زا نیدلا مال () ۸: بیم و4 عیبر رد لاوحا نیا نراقم

 ناجم دید اریاع )5( رز هنازخ ود اب [ظ - زیربت رد] دره ابردب

 و ٌصاوخ بلا ؛دراد مات 2 یجاور تیاعس و تیاشو رازاب و هداتفا رگیدکی

 كلاا دجم عیطت و برش را نانثدب دسر هچ ات نیّدلا ءالع ناگدروارب

 60م. طه 909) ۲۱۳۸ قرو « سیراپ یلم هناخانک هتسن یراولا عماچ (۱)

 , ؛دشاب «دیاشب» باوص دیاش و «دیاش :خسن زا یی رد (0)
 ۲۱۳۸ قرو «ًاضیا خیراوتلا عماج (0)

 .(8وما. 007 1550) ۲۲۹۵ قرو سیزاپ یلم هناخنانک هتحن زکذلا یا ناوخالا ةيلست )٩(

 ۲۲۰۰ قرو ًاضیا (۰)



 هاشذاپ نوچ هک تشون ()یوتوا و دش دیمون كالا دج دناسرن ضوعت

 دهدن ناما نامز كي اردنب وا دومرف یثماغرویس ارناوید بحاص

 رش عفد ات دراپس تلود ءارما زا یربماب اردب هاشداپ 0 سنا زاو دیما

 رد اقابا «دورب كلم نیا زا لب هک دوش نامرف ای دنکیم. یو زا بحاص

 اركللا دج مدرک ۲ ! شیماغرویس ارناوید بحاص هچرگآ ۲ هک دومرف باوج ء

 )دو ایقودرا و راجاغط اپ و دیامن ودرا تمزاللم ماهدرکن () یفیفاق

 تیقلا ندض قاتتابو دونی ودزا تسزالت نطزف یار ب فا دف

 رکح هیامتسو نیعبسو عسل هنس راهب رد ات دوبیم یتصرف زیتنم ۲٩ یناجنز
 با رانک زا كلام تمام رب كالا دجم هک تسویپ ذافنب ناخ اقابا غیلرب

 ای قاب فرم رصم رد ات هیومآ ۰

 ناکرا و ارما و ناگدازپش ون نناوخ ساق اب نا هک تیک
 قافتاب راک دندناوخرب غیلرب نآ ات دربف درب قاب هال زد تلود

 و «دناهداذن غیلرب نینچ اریکیزات چه لوغم ناهاشداپ رگره هک دنننک
 () هتخاریا و هنیزخ و لام و كلم راک رد هک تنگ اركللا دج ناخ اقابا ۱+

 هلوتوا دنچ دیوگ فاصو رد هکنانچ دنناوخ ار تشذگرس و میاقو راموط كوتوا ()

 و )۲( «(ندع باتک) راموط ینعی تشوب

 «(ندع باتک) تسا قابقاق نآ ردصم ندش كانمشخ و ندرک بضغ ینعی (0)

 .(60. 06۲2. 209) ۲۱۳۶ قرو « سراب 23 هناضماک هی راوتلا عماج (1)

 راثا زا كرابمان واچ عضو و دبسر ترازوب وتاخُچ دهع رد نیّلا ردص نیا 0

 هرخالاب ل و دش دنلب تیاغب وا هبترم زورون لدق زا دعب زین نازاغ دهع رد و تسوا
 1٩۷ هنس تجر ۲۱ هبنشکی زور رد نازاغ نامرف یزکنا داف و هل ترتک هطساوپ

 0۳۱96۵ ۲۲۲ ۲۲۱ قرو « ضیا خیراوتلا عماج) دیسر لتقب

 (82) 0678. 1118) رگید هنحن /هخاریا: س ۲۱۲۶ قرو « ضیا راوتلا عماج ()

 رد هثولب و دن مولعم قیتعلا لع هلک نيا ینعم -- «هتحاریا :۱۳ س ۱۹۷۶ قرو

 اوه و تسود یفعب و یلوفم ارهلک نیا ۱۳۸ ص هتئون خيراوتلا عماج رب هک همدقم
 ۱ «هیلع ملا و هدرک ضرف هاو



 حصم همدنم ۴

 ردص وا بیان و راجافط ريما تدعاسب كللا دج و تفر مایح رد رلسم
 . . نوغرا هدازهش هجنا و دسر اقابا تمدخم مایح رطس رد یناجنز نیدلا
 ۱ خم ناوید بحاص زا ناخ اقابا دیناسر ضرعب ةدايزلا عم یو دوب هتفگ

 ۶ شاخ رتافد اب هفرگ اروا بازت ۶ داتسزف نایجلیا تللاع تمام و تفر
 دز لا فدک یفقر یفیف ناخ اقابا روح ره ات هسنادرک ه

 هک تشون یت و درب ()نوتاخ یاجمواب تناعتسا و اجتلا ناوید بحاص
 ؛«تسا هاشداب قح تسا هیرخ تدم نیرد هک بابسا و كالما تمام

 و درک تیبرت و تشاد هضرع وا لاح تجح نآ رس رب نوتاخ یاجلوا
 صالخ هطرو ن نا وا ارناوید اش ترا تیاع نم رب ارناخ اقابا

 ار بحاص نا ۱ ایل هک دنتشاد هناور خیلرب و داد ۰

 ۷ تی ی و

 نی

 ۱ ماعاپ 31 دوخ تلود مایا رد ناطلس وتیاجم وا دیسرن ماعاب وا مایا رد رع یماتوک بیسب

 ۱ 7 ره 1 بم ۵ رو ست هیناطلس و ۷

 5 سی را ۲۱۵ قرو 0 لع نب ی اب 1 ناطلس «نالاو

 ست و (مالرعنف ن مالرغنق ةنن دم ربخ رکذ» بس .,(81001, 0618, 1419, ییراپ

 اهماقا لبق كلهف اهرماب ها و اهئاشنا ی عرش دق نازاغ ناک هنيدلا هذم « ةيناطلَسلا

 ۱ لحارم ةرشع یلع ()هورکرک ةعلق نم برقلاب ةنيدم ی و ارامب ماتهالاب ادنیاذخ رماف
 ۱  «تکس و تلبک اهتا ةياعبس و ةرشع ثلث هنس یف رابخلا انا تلصو و زیربت ةنيدم نم
 ۲۵ ج «یریولا یثرفلا بامولا دبع نب دال بدألا نوف ف برا ةياه)

 هتنیدج [ادنباذخ] تامو» -- .(شت96 1577 سیراپ یلم هناخاک هنحن زا 1۷8 قرو
 «نیوزق نم برفلاب (نالرفص -- ن) نالرغنق ضرا هف ةيناطلسلا اهامس و امأشنا یا
 هناخاک هنسن زا ۱۰4۸ قرو * ج یدرب یرغت رب فسوی ساحنا بال فاَسلا لهلار

 :دیوگوتیاجلوا حدم رد ٌتیصق رد فاصو خرات بحاص -- .(شتعا6 2072, سیراپ
 نیمز یور هشداب هک دش هک ات + یکنالارفنق فرش تفای ناهج ملاقا رب

 هدیمبفت نتم رد ارزایورش ینعب ازهملک نيا رمرتاک و -- .(۵4۸ ص ناربط عبط فاصو)
 ۱(4 س ۲۲۹ ص « هیقرشم زوک») تسا هدناوخ هزیربت» ارنا اذط

 لوفم زکنم منرپ وکالوه تافو زادعب و دوب رومتوکنم ردام و وکالوم ٌهجوز (۱)
 .(۲۹۱۶ ۸۲۷۲۶ 4۲۷۱۵ قرو «هروکذم هفعن خیراوتلا مماج) دیسر ناخ اقابا شرسپ



 ف

 كالما [ظ-رانید ۰۰.,...,4 ینعی] ناموت دص راهچ هک مک تسرد

 ۴ نسو  ی) مید نامو رارف هو تا یاق هاشداپ لام زا

 زا هجا عم هاشداب نیازخ فسا نگار ؛دراد همرو هلگ و دوقن زا [رانید

 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ینعی] ناموت رازه كي رادفم دناهدروایب قحالم عالق و دادغب

 لاح ره رب طنب کر نی نادب و « دریک و دشاب هانگ رد تدب دشاب [ رانید ه

 رازه هد رادتب يتارب و رز شلاب كي و ساویس تموکح نامرف تسا فقاو

 دارا نوغرا هدازپشب ارتماغ و تسا هداد هنبب توکسلا قح رانید
 ینفگ اقابا .دیناسر ناخ اقابا.ضرعب تولخ رد : نفس نیا هدازبش ٍ دام

 0) دوش هدرک نآ كردن تب ات یزگم یبک اب ارنخس نیا هک
 (غاب ارف) ی نازاب قالشق مزعب ارناتسمز دیسر زیربت كللا رادب نوچ اقابا 1

 طابرب و دما )زایورشب [ظ - ۷۷۸ ٌهنس ینعی] لاس ن زا راهب و تفر ۱

 نرو ی نو نا ات یا یو نا ی زر ات ها نیت اس ی ما یه ی ده نیا یا شی ات تم

 (80ح), 9۶ 209) ۲۱۲ قرو «نشیراب لم هناخماک عن خراوتلا عماج )۱(

 و هیناتحت ةانثم ءای و مولعمان تاکرح و واو و هلب *ار و هبجتم نیدب زایورش ()
 هیناطلس نبج دودح رد تسا هدوب هیحان اب یعضوم مان هی ءاز رخ نی و اب

 نیچ نالوفم و « تسا هدوب هیناطلس نیچ دوخ مان اي ناجنز کلیدزن هیلاح
 " دناهیمانیم (مالرفنق «نالرخنف «گنالارغنق « گنالوا روتگنوق) گنالوا روت ارهناطاس
 یضعب كنيا و «دنا هتفگیم گنالوا روقنق تبسانم نادب ۵ !رهیناطلس رپش دوخ "نایحا و

 لرغط نب نالسرا] ناطلس [هیامسخ و] نیعبس و نیتثا هنس رد و» - :هرقف نيا دهاوش

 زکب بال هیقوجلتا خرات هف رودصلا, ةحار) «دمارد ناجنز ردب . زایورش رازغرب [قوملس
 ,(000۰ 22 1314, سیراپ 1 ی ای زا ۱۱۹« قرو یدنوارلا ناملس و و

 روقاوقب 7 ن) گنالوا _ِ دجا [ناطلس] رخالا عییر ۳ و تسپب هبنشونپ ود 6

 ضععت اروا هچب و نز هک تساوخ و درک تراغ اراقوب هناخ و دمآ دورف (كالوا
 فرو نر اوت ۳ عماج) « تفرب و تسشنرب زایورش زا زور رگید دش عنام قاجنوس دناسر

 ارت 1 ک رای نوج ی 8001. 0679. 209, سیراپ ّظ هناناک هفجل زا ۶

 ناخ اقابا تسوپ یدبب نآاف یجلبا دییوگیم (كنالوا وفکنوت سم ن) گنالوا روقکیوق
 و» - .(۲۰۲۶ قرو « راصتخاپ ًاضیا) « تشذگب 6 یر زا [و] دون تعراسم نتفر رد

 کر پهش زایورش بیاج رد (ف.الوا رودف 7-7 ن گنالوا روتبق رازغرم رد [نوغرا] نینیه

 اما دومرف فرص اجنا رب ناوارف لاوما و دینادرگ یراج تاوتق و نوع و دومرف انب
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 مع هم 7

 یئاجم وا نارنک و هدرک لصاح هاشداپ كالما زا هک تسا ناوید بحاص

 9 ات اب وا تير هنارپ و تسا یکی رصم نیطالس هک نیسر

 شحاف تسکش اجنا رد ارلوغم رکشل و درک تراغ و لتف ارمور كلام هک]

 ()وتقرا و )رداهب نادوت و وقوت و دوب کی [7۷۰ ؛نس رد داد

 دندش كاله وا تبخم اهزکشل نآ و [مور یولخاس لوفم رکشل ءارما ینعی]

 عصرم یجات و هتفرگ ورف تسدب دادغب تکلم نیدلا ءالع شردارب و
 و هدرک عمج هزادنا یب نیازخ و دیاش ارناهاشداپ هک هتخاس دوخ تهج

 اینه بجناص رب دیابرف ۱) شین را رب هاشداپ کا هداهنرامث یی ریاخذ

 تا لس نا یادما رف هارتپ دف دی ی نب ناهلس نیا نیعم ()

 مور كلام رب دوخ سپس دیسر مور هقجالس ترازوب دوخ دج و تّیهب نآ زا سپ دوب
 رهاظ كلم ک 1۷ هتس رد و دما رد هنداهع و هاصع رد زا لوغماب و تفای البتسا

 ءارما و نایعا بلغا و دون ت تراغ و لتق ار (در كلام رادقدتب هب فورعم سربیب

 ما را رک یج اب اریا اقایا هجرن یو ب همت ار تکی ارلوغم

 رد یادخ و ادچ ۱ زا هنز هنز اروا یاضعا لوغم و «1۷7 هنس رد تشک مور

 فال لبلا رد وا لاح هجرت -  ؛دندرونم ظیغ تّدش زا اروا تشوگ و ۵یاشوج ید

 قرو ۲چ (۳6-۸ 2070) سراپ لس ۳ سا جی نی فی نیا ِ

 زا سربیب نیدلا یکر رهاظلا كللا ینعی () «تسا زوم ۰

 « دون تنطلس 16۸-1۷۱ هتس زا هک هیرحصم كيلام فورعم رصم 1

 ( (80], 209) ۲۰۹۵-۲۱۰۵ قرو «سیرابپ 1 هنانعابک سن خیراوتلا عماج )۳(

 عماج) دوب لوغم یارما زا نابون اکلیا رسپ غخن فالعخا بسح رب نوقوث ای وقوت ()
 «(۲۰۹۵ قرو « ضیا خیراوملا

 سودلس موق زا دوب نایون نودس رسپ و لوغم کگرزب ءارما زا رداهب نادوت )٩(

 نب ناپوچ ریما - : تسا قیرط نیدب شبسن و تسا فورعم ناپوچ ریما ٌدج یو و

 مت زا هریش ناغروس نب رداهب ناغوالیج نب نایون نودس نب رداهب نادوت نب كلم

 هفح و ۲۲۶-۲۲۲ ص ۱ج نیزرب عبط خراوتلا عماج) نیکلرد لوغم ماوقا زا سودلس

 40۲۰۹۵ ۲۹۸۵ ۰-6۱ ۰۵ قرو (9۳۵], موع. 209) نشیراب اب هناخابک

 «اضیا خعراوتلا عماج) تسا 4 هیئاح رد روکذم نایون اکلیا رسپ وقوت ردارب (0)

 « هیده و ششخم و ترم و شزاون ینعی یلوخب یثیماغرویس (0 ۰ ((۲۰۹ قرو

 «تسا هدام نیم زا هیده و شکشیپ ینعب لاغرویس و تسا یماغرویوس نآ ردصم

۲۳۳۳۳۳۱ 0 



 زا فنصم لاح هجرت
 نانو یک اقربتسپ دننک ملست ناشیدب دادخب تکلم و دنپ .راید

 و دنتفرگب ارث نب نیدلا دج ات دش نامرف تفگب ناخ اقاباب ار نخ
 ازوا دشن تبا دندز یو رب بوچ دصناپ زا رافیب و دندرک بیعت

 ترطف ثیخ ا نوج هحاوخ « دندربس ناوید بحاص نیدلا سس هج ]خم

 رب له یسار کغ هک هلینیو ری اب يا فک رو
 و دون رداص ككللا دج مانب ارساویس تسوکح نامرف ان درا تسدپ

 رب نوچ كللا دج و تشون مور بحاص رب ول مانب رانیدرازه هد غلبی

 مزالم تهج نا زا دوی ذنمهشیدنا دوب هدوم مادقا نیر نا لثم

 هجاوخ و نیدلا سمش هجاوخ ءاذیا و دصف رد و دش ناگروگ اقوب وسیپ ۰
 () درکیم یتصرف راظتنا و دیشوکیم ةياغلا یصقاب نیدلا ءالع

 زا ناخ افبا نایت و نیعبس و نا هنس معقلا یذ لیاوا رد

 اقبا نب نوغرا هدازهش دیسر نیوزقب نوچ دون ناسارخ تیزع ()زیربت
 نوغرا نابّرتم زا هک مان ٩ یجابا هلیسوب كللا دجم دوب نما لابفتساب

 ننب ات تسا لاس كي زا هدایز هک درک ضرع و تفر یو روضح دوب ۰
 تابّتم و ارما طسوتب راخان نوچ و دراد هضرع دنچ ینخم هک ده]وخیم

 دبایم فوقو ناوید بحاص هدرک زاغا تقو رهب دنیاسر ناوتیم ضرعب
 دنامی نیشوپ نخ ات دهدیم ارماب مان یقوشر و یتمدخ هاشداپ لاوما زا و
 دنشورفیم تسوشر و تمدخم هاشداپ مماصم ارما نوچ هک مدرک هشیدنا

 مرادیم هضرع و مشمآ دین نادب تخورف دهاوخن اردوخ تحصصم هدازهش ۰

 كالما لصاح دسربم هاشداب هتازخم كلام تمام زا هجا لداعم هک

 ۲۱۲۶ قرو « ضیا خراوتلا عماج ()

 «+ س ۲۱۲۸ قرو «اضیا (0) «۱+< س ۲۱۲۸ قرو «ًاضیا 0)

 (8صحا, موع, 1113) ویح "نیس «یچابا :۱5س ۲۱۲۵ قرو « ًاضبا ْیراوتلا عماج )1(



 میم ةمدقم ۳

 لاوحا لیصنت هک دوب یدزی كللا دج تسد یوف ةاعس زا رگید

 سا روطسم لیذ ثحج رد یو

 «زرعغرخاوا رد نفت وا لاوحا"لالتخا و یدزی کلا دج تیاعس ناو

 كللا دج تیاعس هیلبب لتبم بیجن هداوناخ نیا اقبا تنطلس رخاوا رد

 رثکا و دش هابت رک نآ سرق اعیمج ناشیا نامناخ یدوزب و دنتلگ یزب ی

 رس راک نیا رد زین دوخ كللا دجم و دندیدرگ لوغم غیت هضرع ناشیا

 ؛تسا لبد رازف زا اف هاو نیا مرغ و دان
 و یدیننگ كللا ٌیفص ارشردپ و دزی لها زا دوب یصخت كللبا دجم

 دجح نیدلا ءابب هجاوخ مزالم دوخ یو و یدزرک دزی ناکباتا ترازو

 تنمدخم اردوخ اجنا زا و ناهنصا رد دوب ینیوج نیذلا سمث هجاوخ رسپ ۰
 تبون هس ود هدرک تبیرت اروا هجاوخ و تخادنا نیذلا سیث هجاوخ

 ناتسجرک ()هرامثب تبون كي هلمج زا () دینادرگ موسوم گرزب یاهراکب

 وا بناج تاعارم رد درکین سرقت داععا وا لیاخم رد نوچ و داتسرف
 هتساوخ تزاجا و داتفا فوفو لاح نآ رب اركللا دجم دون ی لاها

 و سس دا هاهب چای تند هاب یید انا زا و تفر دزیب ۰

 تمعجارم نوچ و داتسرف مورب یلبعب اروا نیذلا سمث هجاوخ وا ٌهلیسوب
 هک رب نب نیدلا دجم اقانتا یزور دوب نیدلا سم هچاوخ مزالم 9

 تبحگ یانثا رد و دش هاره وا اب دوب كلماطع نیدلا ءالع بحاص بیان

 تذع و تبها یاب ر رم کقل و هافدات تظع و تفرش تیاکحب

 ناگروگ اقوب وسیپ دزنب هدرکزیوا تسد ارنا کلا دجم درکیم ناشیا 7
 ناوید بحاص نیدلا سع ردارب نیدلا ناف بیات هک درد ریزفآ و تفر

 تیدب اجا زا ا دنن | رظتنم و تسیکی نایرصم اب ردارب ودره هعضاوب

 .(قدر6 ط6تع 209) دعبب ۲۱۲۶ قرو سیراپ ط هناخمابک هتل زیراوتلا ماچ )۱(

 ؛هیاصحا و یرایث رس یمن (0)



 "1 فثصم لاح ُهجر

 جات رسپ) یرففلا باتک فلوم هک یتوادع اشنم تسا نیه و «() دروآ
 تانجو زا نا راثا و هتشاد ینیوج كللم اطعب تبسن (لوتتم نیدلا

 تیذلا ءالع مان کره و تسا رهاظ امئاد یو ناسل تاتلف و نایب

 سین ۳ در یارب افلطم دربی دوخ باک ترا رد اركلماطع

 لصف نيا لیاوا رد كلماطع بسن رد یو نعط تیاکح و ")تسا یو *
 «تشذگ

 تا لاج فیلأت بلاط يا لآ باسنا ق بلالملا ةدع بانک زا لوقتم 0
 هنمن زا ۰ چی یولعلا ینسحلا (ةبنع ای) ةبقع نپ ْلع نب دا

 باتک همدقم زد هچرگ هرقف نیا تم لصا و «(شتع6 2021) سیراپ ْلم هناخاک

 و یر هطساوب لو تسا فر عبطب غروبنرد و درولما عبط ود ره رد یرخغا
 اجنیا رذ بلالعلا :دج یلمخ هتسن لصا یوز زا ادّدجم رنآ ام قرشم رد روکذم عبط
 جان ءابقا بیقن [ناضمر یب نم یا] مهم و» : هصنپ اذه وه و مثافم رارکت
 لْصح یتح رادقألا هتدعاس قطتما.نباب فرم نکا ناقنر نب دی ی تا
 هل تلصح یا تافافتا0 بئارغ نم و (یصج داکیالام عایّسلا و راقعلا و لومالا نم
 دالبلا ردص كاذ ذا وم و ناویذلا كالما یف ةربثک ةعارز هلاوحا یدابم یف عرز هئا
 لصف و اهجتی ( و اهانب دق ناک هل راد یف تالفلا نم هل لصعحت ام زرحا و هّیارفلا
 طوق ساتلا باصاف تالفلا نم ةحناص ةَِب هل یقبدق و ناوب «دلا عم هباسح (لضف - ن)
 هلالمالاب ۸ ضارعالاب لاومٌلاب عابف تاالفلا عیب یف نیّدلا جات بیقلا رعس و دیدش
 دنع یکی | هال ۷ ءالغ لاتیف ءالفلا كلذب لا برشب ناک و

 و ةماف تأالغلا تدجوف راّدلا كلت ناطیح ضعب یف بقن دق ناک و هاوس عابی ی دحا
 «اطاثما ةداع وه اک لیلق عیب دعب تدنن و ردقب ف اهتیطخت یف لجاعف اهم رفتی با
 كلم اطع ی ناویدلا بحاص لزع ی وککلوم نب اغبآ ن ناطلسلا يا بک نا لا هرما قو و
 و هیف بیقلا بانک لعج و «نیتیبلا كنم هبنا یف رک : هیف بتک و اساطرق ذخاف
 هب كلتلاب ةعاج رما نا لع ثنع هرما ررقن و ناویذلا بحاص دعتساف هیخا یلا لسرا

 جرخ ن ناویذلا بحاص هيلا ریصلاب مرما اتمام هوتظ عضوم يا اوبره و هب اوکتنف ال
 اولتقف مم رمآ و ةعامجا كلوا یلع ضبتف عضولآ كلذ لا هتعاس نم ناوپ دا تلف

 - «بقع نیذلا جات بیقّلل و ِ و گالما و بیشا كالما ط لزتساد
 « یبتنآ

 عبط یرخفلا باک زا ۲۲۹-۲۶۱ 4۱4۸ 0۷5 ۲۲-۰۳۲ تاجفصب دیگ عوجر ۳(



 میم ٌةمدقم دآ

 0 ارودره یارعا و ینمرا قحعا ات دش و افرف یا هدوب ینمرآ

 (۱) دندیناسر

 یتسحما ناضمر نب دیح نب لع نیدلا جات ءابقلا بیقن فیرش ُرگید
 فلوم یتطقاعلا نب دیح نیدلا فص ردپ) یتطقطلا نیاب فورعلا ولعلا

 تلالما زا یتمسق و دوب قارع نیلّومتم ریهاشم زا هک (() یرخفلا باتک .

 و د وب مش لصاح مظع قورت نا زا اریو و هدون هراجا ار یناوید همالخ

 نوح رد ناخ اقاباب دو هک دیسر 9 » الاب را

 سس وق 9 كلماطع دوخ ردارب ۳1 ار تل ۱ بونکم

 :) درک جرد نآ نارد :ار تیپ ود نا تشون یوب دوخ زین ۰

 هک ام ید « من القم كنم كنم هبنا ۳3
 و ۰ ۹و | 6۳5 سم

 هتک رح لک ات دادزب « هیهبب ٌريفصلا لطلا كن کف

 1 اریتعاج درادرب نایم زا ار یطتعلا نبا هک دیدرگ میصم كلماطع

 یئاجم و دنتخترگب دوخ و دنتشکب اروا هدرک هل یورب هنابش هک تشاد
 رد مه كلماطع دندش ناهنپ دندوب هدون هعضاوم ناوید بحاص اب هک ۰

 دن دیناسر لقب هتفرگ ارتعاج 1 ات داد نامرف هتفر عضوم نادب تعاس

 فّرصت رد ارتطقطلا نبا فیرش ریاخذ و لاوما و کلالبا عیچ و

 نیا و «(+4۹۷-۹۸ ص) توریب عبط یربعلا نب جرفنا ی لودلا رصتتشم یرات (۱)

 وبا دوخ هک رکذلا قباس ینایرس خرات زا تسا یرصتخت و تسا ييرع نابزب جرات

 ةاختیا هدون صیفلت هسفنب جرفلا

 : دی جی ص قیاسب دیک عوجر ()

 لوقنم یتطقطلا نیاب مجار تارتف نيا هک رکذلا یتا بلاطلا ةدع هنعن لصا رد (0)

 كمماطعب كلماطع ردارب نیذلا سمث اب تشون اقاباب یناعتّعلا نبا ارتیب ود نیا هک



 دونی روبع هراوس كاماطع یزور هعقاو نيا زا دعب لاس هس ود

 دندز ربنخ مخز نیدنچ اروا هدزک هلمح یو رب تحالم زا نت دنچ هاگان

 فیقوت روفلا یف اردحالم و دش هجماعم یدوزب و دوبن كلهم اهمخز لو
 ۲ دندون هعطق هعطق هر

 بیرق دادغب رد كلم اطع نیّدلا ءالع یناربکح تدم هتفر ۸ یور . ه

 زا وکالوه د-مع رد لاس شش بیرف تسا هدوب لاس راهچ و تسیب
 هنس زا اقابا تنطلس تدم مان رد لاس تفه بیرف و "6۷-11۳ ٌهنس

 ناطلسب فورعم رادوکت تنطلس لیاوا زا لاسکی بیرف و 1۸۰-۴
 نانشد راب نیدنچ تدم نیا فرظ رد و 7۸-1۸۱. ٌهنس زا دجا

 یعبترم قلَع ٌةطساوب و دندمآ رب وا نتخادنارب و تیاعن ددص رد ی. ۲
 رمث ی ابلاغ هابس اسم دندو اف لیفب ۵ تلوع رذ هدایناخ یا ۵

 ؛دنام

 پیان اب دوب دادفب هنحش لوفم بناج ز زا هک یان افوبارق هلج زا

 ا دق رد ات دنخرمآ وب هتفیرف اریودب بارعا زا یب قمرا یا درخت

 هار لیلد ات هدرک بلط هیداب زا اروا كلم اطع نیذلا ءالع هک دیرگب ۰

 دوخ یقیاط و دالوا و لایما اب ات دراد نآ دصف و ماشب دشاب یو

 و توادع دهع نآ رد هک تسا مولعم و «دیاف ترجاپع ماش كلابب

 ات كيلام فورعم ماش و رصم نیطالس و لوغم ناهاشداپ نیب یبشچه

 ترابع ناریا رد یتمهت نیرتالاب و هدوب نیفرط ّنظ ءوس بابسا هجرد هچ

 ؛لوخغم اب هبتاکم ماهتا رصم رد و ماش و رصم نیطالس هبناکب ماهتا زا دوب ۰

 اریو هدرک هرصاحم اركلم .اطع هناخ دندش ْنْیطم ییارعا زا نوچ یراب

 بوچ و هخیکش ریز رد ییارعا «دندرب ناخ اقابا یودراب ییارعا اب هتفرگ
 قحا لع ِ رد یو كّرحم و فرح تمهت یو نانخم هک درک رارقا

 « هّیفرشم ۳۳ » رد وا زا رمرتاک لقنب یربعلا نبال رکذلا قباس فایرس خیرات ()

 ۲۳۱ ص

0 



 دیشکن لوط و «)تخاسب فجن رد ٌلع نینمرلا ریما دپشب ()یطابر

 ناریو یکی لوفم زات و تخات ٌةهمدص زا ۳ قارع و دادغب هک
 دندومن لاغتشا عرزو تشکب مدرم و دراذگ یداباب کور ترس دوب مرش

 هک یدحم ۲ دش روم یرف و دالب و دیدرگ فعاضم قارع لخد و

 مایا زا رتروه و رتداب| بتارب كلماطع تموکح نامز رد دادغب دنیاگ

 مات وید رک انلخ

 زا یی اند هب موسوم دادغب رد هیروطسن یاراصن «قیلئاج یتقو
 . اروا ات تساوخ و دون فیقوت دوب هو مالسا دوب دن هک اریراصن

 تفانلا مالع دن دیروش نیدلا ءالع رب دادغب مدرم دیان قرغ هلجد رد

 نآ هک دوم شهاوخ و داتسرف ییلئاج دزنب اردلب یاسّور هبترم نیدنچ ۰

 عامجا دادغب یلاها دوم عانتما قیلثاج دیاف ناشیا ملست ارناملسم ون صخ

 هتفر الاب هناخ یاهراوید زا و دندز شنا ارقیلئاج هناخ یاهرد هدوم

 زا یعمج روفلا ین نیدلا ءالع دنیامن هعطق هعطق هتفرگ اروا هکنا دصتب

 دوب هلجد رب فرشم هک یفخم یرد زا ارییلاج ات داتسرف اردوخ ناگتشاک
 ؛) داد تاجن گرم زا اروا قیرطنیدب و دندومن یو رصق دراو ۰

 هیفوص و احتص هک تسا یعضوم ینعب یکی فورعم یارسناوراک ینعم هوالعب طابر (۱)
 لرظنم نآ رد مربغ و بألط زا ارقف هکیعضوم رگید و « هاقناخ دننام دنیا یکسم نارد

 ؛ تسا ربخا یعم ود نیا زا کی اجنیا رد دوصقم و «(نجل یبوماق) هیواز دننام دنک

 دلج رد رفش -- .(02. 1540) 718 قرو هیناطیرب هزوم مزمن یهذلل مالسالا جرات 0

 دهشم 3 یوسنارف تمق زا ۲۳-۲۷ س ۱۳٩ ص «یسراف هیختنم تاعطق» زا مود

 جیاو وهس نا و تسا هدرک مهوت ناسارخ رد عقاو فورعم دهشم رهش اجنیا رد ارّیلع
 ( ضیا (*) « اضیا مالسأالا خیرات () ( تسا

 قیلئاج ار هیروط-ن سبثر صوضخم هبفرش كلام رذ اریراصن ناشیک سبثر )٩(

 ( دن اینک (0عاطهانوتم)

 نیرصاعم زا و هغارم یاس هییوقمب یاراصن زا یربعلا نب جرفلا وبا ماع خیرات (۱)

 نیا و (ظ8تهاسعمتح, هجنم» یدنمج) تسا هتشون یفایرس نابزب هک كلماطع

 0۲۳۰ ۲۳-۷ م « هیفرشم زوک» رد تسا هدومن لقن وا زا رمرتاک ارهرقف

 0 ی ی کی

 ار سخن یک ۱و رب تن تو ی یا ای یر ین اب تی نفس ین یافت وفا تب و ال ته و ی ی سس دا ی کف

 ست توس نور تی زا ست



 دوب رارف رب دادغب تموکح رد وکالوه ییذم هی مان رد كلماطع

 شرسپ سولج و )1۴ ٌهنس رخ عییر ۱٩ رد وکالوه تافو زا سپ و

 تانجه ارترازو بصنم اقا ()هروکذم ٌهنس زا ناضمر ۲ رد اقبآ

 و دادفب كلام و تشاد ینازرا ینیوج دجح نیدلا سمب قباس ٌتعاق رب
 اركلم اطع نیدلا ءالع و داد لوغم گگرزب یارما زا اقا (7 قاجنوسب ارسراف «

 رقعم و نابنصا و دومرف بصن افا قاجنوس ریما تباینب دادغب رد

 ضّوفم ینیوج دبحم نیّذلا سمشرسپ دیح نیدلا ءاهب ارم قارع تایالو
 بیزف هک 10۳*1۸ هیب) اتبا ,ینطلس يبثن مان رد و ۳ یتفاف

 اقا قاجنوس ریما بناج زا امسا كلماطع نیذلا ءالع دوشیم لاس ننه

 رد و دوب برع قارع لک و دادضب لفتسم کاح هسفنب دوخ یلعم و
 و دالب یدابآ فرص ارشیوخ اه میج نیذلا ءالع دوخ تست یر

 نیقاهد و نیحالف شود زا رایسب یاهتایلام و ضراوع «دومن دابع شیانبآ

 یرهن و دون یفأو دج هایم یراج و عرازم و یرف هاشنا رد و ()تخادنی
 برغم رد ین رف هدرب) دوب رابنا رهش زا نآ ًادبم هک درک ادج تارف زا

 دص زا هدایز لع نيا رد اروا و "فجن و هفوک نآ هیلا یهتنم و (دادغب ۰

 سیمأت رب نیا رانکررب هیرق هاجنپ و دص و ")تفر حنخ خرس رز رانید رازه

 ریغ یداو هشيه هک فجن و رابنا نیب هعفاو یفارا قیرطنیدب و ۷ دوم

 و « دیدرگ ۸۵ رد رس ناتخ رد و مرخ و زبس عرازب لدبم دوب عرز ید

 4۱7 ص « رمرتاک عبط زیراولا عماج ()
 .(8هووا. ته 209 ۲۹۳۵ قرو سیراپ یلم هناخماک هنسف خیراوتلا عماچ (0)

 هقاخ رد و تسا روطسم قاجنوغوس (۵۵ ص ییبب عبط) فاصو رد صخت نیا مان (0)
 ؛ قاجنتوس یواضیب یضاق هراوتلا ماظن

 ضیا (0) (۲۹۸ قرو « ضیا ْراوتلا عماج )1(

 « ضیا 0 .(0۲. 1540) 1 قرو هیناطبرب هزوم هل یهذل مالسالا خچرات )0

 40٩ ص شیب عبط فاصو )۸(

 7« قرو هروکذم هفعن یمذلل مالسْلا جرات (1)



 ۰ ص

 مع ةبق ۱ ل

 تسد وکالوه ناهج هاشداپ و درک عازتنا سابعلا ینب یانلخ كلبت و
 داعیم زا هک هیامتس و نیسمخ و حبس هنس روهش رد غادیا و ملست تسدب

 نیا رز كلم نا تای و مماصم رییدت دوب لاسکی دادغب هعقاو
 قتف و قتر و روما دقع و لح رد وا تسد و دینادرگ ضرونت لاوحا

 خیر اوتلا حماج رد نیدلا دیشر هجا نیا رب انب ««0) یلطم روهج ماصم

 اردادغم تموکح وکالوه ضوفت هک دنا هتنگ رگید نیخژوم ضعب و
 وکالوه هک لاس ناه رد ینعی دوب 7111 هنس رد كلماطع نیّدلا ءالعب

 ( یچکتیب نیذلا فیس ریما لتق زا دعب اردوخ كلام ترازو بصنم
 هچ تسا ساسا یی "رهاظ () داد ینیوج دبح نیدلا سمش فنصم رداربب

 علظم دوخ يمخ عیاقو زا نارگید زا رتهب دوخ كلماطع هک تسا یهیدب
 : ؛ تسا

 .(8001. هت» 1550) ۲۲۲۵ قرو سیراپ یلم هناخماک هنسن ناوخالا ةيلست ()

 تکلم ریدم و وکالوه ریزو یزراوخ هّبا دبع نپ رداهب ییچکتیب نیا فیس ریما ()

 وکالوه دورو یادتبا رد ردقنیه نش لخاد وکالوه تمدخت یک تسین مولعم و دوب وا

 ۱۶۹۵(۰ ۱4۸۵ قرو یادگناهج) مباییم یکالوه تمدخ رد اروا 15۳ هنس رد ناریاپ

 فی لوغم رفن دص ات درک سامسلا وکالوه زا روکذم نیّدلا فیس ریما دادغب خف زا دعب

 ْعراوقلا عماج) دیاغ تظفاحم اراجنا لهاو ّلع نینمولا ریما دهشم هکنا رپب زا داتسرف

 زیگنچ نب شوت رب هکرب گنج وکالوم هک یتقو هرخالاب و 40۲۱۰ ص رمرتاک عبط

 دنبرد یحاون زا نارباش لزنم رد تفریم هیسور بونج و قاچپق تشد هاشداپ ناخ

 مرحم لیاوا رد دندیناسر لقب اروا ات دش نامرف هدومن یو زا تیاعس نادمشد زا یعج

 یدرب یرخت نبال قفاصلا لهلا باک رد یو لاح هجرت و ؛(۲۹* ص شه

 « تسا روطسم (هته»0 2000) سیراپ یلم هناخانک هنسن زا ۹4۶ قرو ۲ج

 [1۱۱ هنس مر لیاوا رد] درک دیهش ار یچکتیپ نیذلا فیس [زکالوم] نوچ و» (0)

 ضوفم یوب كلام یناوید بحاص و دینکرب ارقیوج دمحم نریذلا سمش بحاص

 دادنب كلم و دینادرگ یوق تکلم روما طبض و دتع و لح رد وا تسد و دومرف

 رمرتاک عبط ی راوتیا عماج) «تشاد ينازرا كلماطع نبدلا ءالع بحاص شرداربب

 ۰0۰۲ و ۶ ص
 جا

 ۱9000 سا ی

 ایت تو نم تو یر مس



 طک فنصم لاح هجرت

 یپاتک تسا هتخوسن ارنا هنابخم شوخ و هدرک ٍج جارفتسا هروکذم ةناخیاتک

 ی تشذگ رسب حایص نسح لاوحا عیاقو رب لمتشم هدوب

 و ()یادگناهج مت موس دلج رد تفاتخت دوخ ارن :ا زا یرصنخ ۳۳

 _ زا مود دلج رد هل ری نیذلا دیشر انا زا یرتلصنم هصالخ

 رد هصالخ ود نيا و « دناهدرک لقن () تولا هیلیعسا خرات شک خیر اوتلا 

 رد یا نتنقن نآ رد هک همين تامولعت و تسا تب ر تا سا
 ؛ دوشین تفأی ید یباتک مه

 خث مزعب هیلیعما زا تغارف زا سپ 700 ٌهنس رد وکالوه هک یقو
 يیجاص رد زین فلصم دما تک هل اب مصعتسلا اب هبراحم و دادغب

 رد [وکالوه] و» - : تسا خیراوتلا عماج خجرص هکنانچ تسا هدوب یو ۷"

 لوغم هک بلق رد اهرکشل اب هیامتس و نیسجخ و سمخ ٌهس مرحم لیاوا
 دبص هناور ناولح و ناهاشنامر ار رب [ددفب ری دصتی] .نیوگ لو
 یاتارف نایچکتیب زا و افآ نوغرا و وتقرا و اکلیا اکوک گرزب ءارما و
 یسوط نیذلا ريصن هجاوخ و دوب تکلم ربدم هک یچکتیب نیذلا فیس و

 باتک و كولم و نیطالس تمامت اب كلم اطع نیذلا ءالع دیعس بحاص و ۱

 (۲۲)« دندوب قدنب رد نیمز ناریا

 رد فنصم دوخ جیرصنب 10۷ ٌهنس رد ینعی دادغب خف زا دعب لاسکی

 نبع و دون ضّوم ودب اردادنب تسوکح وکالوه )ناوخةیلس لس
 كل ا عزنت و ءاشت نم كللا قوت كللا راد اح» - : تساپا شن را

 فرصت هضبق زا نوچ ارناتسزوخ و دادفب [و] قارع كلام ءاشت نیم

 ۱۲۶ قرو رخاوا لا ۱۰۹۶ قرو رخاوا زا گرزب قرو راهچ رب لمتشم (۱)

 سیراپ لس هناخاتک سن زا ۰-۸۹ قرو زا یریزو قرو ۲۵ رب لمتشم شم (۲)

 .(یقدورحاکصمحا نووعص 1364)

 ؛دمآ دهاوخ هلاسر نيا حرش ()



 عم 3
 هنازخ تاعدوتسم هثفر هملقب نیدلا ءالع ات داد نامرف (نیدنسپ ارنخس
 بیرق تقونا ات حایص نسح دهع زا هک !رناشیا ةناخیانک تاعمجتسم و
 هجنا و دروا هعلاطم رد دندوب هدروا مارف اجردتم دوب لاس داتفه و دص

 هنازخ و هناخاتک هعلاطب فئصم ,6)دنک ادج دشاب هاشداپ هصاخ قبال
 هناخ دصر یوجن تالا و بتک سیافن و فحاصم هچنا هتفر ناثیا

 بهذم عورف ای لوصاب هک اربنک یفاب هدرک جارفتسا ()دوب
 زا فنصم هک یتک هلج زا و ۰ تخوسب امام دوب ناشیا

 ۰۱۰۹ قرو رخاوا ( ۱۳۹۵ قرو لیاوا )۱(

 اریادگناهج دو ۴۲۸ یع ههیقرشب زوگ» رد رفرفاک -- 4۱۷۴۶ قرو لیاوا 0
 0 | هدرک نامگ نینچ و ثشن تفتلم تسرد تسا موم ةقتح هک اجنیا رد

 ۰ نآ و 0

 قرو 1۳ ۱ رد وا ۳ عضوم ف رد نأو 5 ا رد 7 نی زب

 هاشداپ تکرح و تیزع هطساوب يلاعت قح نروج» - :رارقنیا زا ۱۱۰-8
 2 رحاع
 توملآ خف تفو عقد ل ناثیا ّرش و درک ملق نیعالم ۱ ما کم ید

 علطم هناخیانک تاعمیتسم و هنازخ تاعدوتسم رب باتک ن نیا فرم گک تفای داف . نامرف

 هناخمانک هعلاطب نوچ هک تسنا ضرغ دیک جرفسم داب صاخ قیال ما ات ددرگ
 رد لوصا لیلاضا و لوضف لیطابا ترثک زا تفرم دندوب هدرک مچ زاب اهاس زا هک
 دندوب هدزک جزنم سیفن بک عاونا و دیج فحاصم اب هک ناشیا تدیقع و بهذم
 جرخب لاونم رب دوپ و ی لب و كلي و

 ۳ دود ضقم آ زا 1۳ ی زا ۳ عیاقو
 زا ۱ قرو لیاو ۱ رد مود عضوم « یهتنآ « داتفا لقن جرات نیا تقایس

 هک ی سرم اد دو ریل یاب زد هک یتقوب و» - :رارقنیا

 هاشداب .درک ناوت عییفت ارتوبلآ بک سیافن هک شاد هضرع دوب میاش رالعقا رد
 یوم زا متفای 3 و فر نآ "هعلاطء ات دنار تراشا و دومرف لی دنسب ار نت نآ

 یسارک زا دصر تالآ و مدروا نوربب تّیلا نم ما جرخب لانم رب 9
 قاب و «دوب دوجوم هک رگید تالا و یفصن و مات یاهالرتسا و قلا باک و

 دمتعم لوتعب 4 و دوب دنتسم لوقتپ هن هک ب تشاد ناشیا تی

 «یهتنآ - «مخوسب

 ۱ یا یقین

 مبادا



 زک فنصم لاح هجرت

 اروک الوه صوصخم هجوت هجرد و «) تساوخ اهرذع و دش ناجشپ هتنک نآ
 ؛دومن طابنتسا ناوتیم احیا زا نیدلا ءالعب تبسن

 ناشوبخ هبصقب نوچ هیلیعسا عالق ریز مزعب تکرح ابا رد وکالوه

 (64 هنس) لاس نآ ان لوغم حورخ یادتبا ز زا هبصق نآ نا و دیسر (ناچوف)
 روم راوید زج و نش كشخ نا یاهزیراک و تاونف مان و هداتفا بارخ « "

 ارهاشداپ لیم و سوه نوچ» نام دوبن یاپ ض ِ ا یراثا عماج

 دیناسر ضرعب !رهبصف نآ یبارخ لاح حرش ث «) دوم تهاشم اهیبارخ ترامب
 ارز یاهزیراک و دننک تراع اررهش داد نامرف لاحما ین وکالوه

 اجئادب دندوب مدرک, نطو یالج ات دوب اهاس هک ارنا هک و دنیامن تمرم

 ادقن ارهمزال فراصم مات دنفین یلیبحت ایعر رب هکنا یارب و دنناوخ زاب ۰
 ( یخادربپ ْصاخ هنازخ زا دوخ

 كلماطع نیدلا ءالع دوشیم مولعم یادگناهج ز زا احرص هک یرارق زا

 و تسا هدوب وکالوه تبحاصم رد هیلیعسا مق 2 و جلف هعفاو رد اج هه

 نکسم و توملا عالق نیرتکح هکز دنومیم ۳ هرصاحب وکالوه هک یتقو
 روبجم هعلق لها هرخالاب و تشاد لاغتشا دوب هیلیعسا ناهاشداب یصخت ۰

 نام ينيلرب ات دش نامرف وکالوه بناج زا اركلماطع دن دش ملستب

 نوردناب هتشون ناشیا دوخ سعتلم یفو رب هعلق لها ملست و ۳ طبارش
 6٩ دنداتسرف توللا هیلیعسا نیرخا هاشروخ نیدلا نکر دزنب هعلق

 تکالماطع ٩( 40 ۰ هنس رد هیلیعسا لاصیتسا و تسولا 2م ز زا دعب
 رو سم

 دوب میاش ر اظقا رد 5 تبص هک تویلا ۱ هناخاتک ادابم دی هظحالب ۰

 وکالوه رضحب دورب نایم زا یلکب هسیفن راثا نآ و ددرگ تراغو فلت هضرع
 با وک الوه درک ناوتن عییضت ار تولا بنتک- شتاقت هک تشاد هضرع

 ۱۱۳0 قرو )۳(

 « ۵-۱۰۸ قرو ) ( ۱1۸ قرو رخاوا )۲(

 ۱۷۲ قرو طساوا ()) ۱۰۲۰ قرو لیاوا ()



 میم همدم

 )کیم مو زا ییرغ تفصو و یتشامدرک نهاشم هدوب

 رد مروقارتب دوخ 0 رنس نیا زا تعجارم زا دعب كلماطع
 دوبی: طرظم نوغرا ریما باتک كس رد قیاس رارفب نانجمه 10۱ ٌهنس
 سر دراب اد نرخرا او هبا یاریابک الف هک ٩۵۸ هس لیاوا رد ات

 (0 ول لاح زا )ناقرونش رازغرم رد تکرح زا لبق «دومن رنس نااق وکنم «

 نیدلا ءالع و ) یچکتیب دمحا ریما و كلم یارک دوخ رسپ نوغرا ریما
 تمدخ رد ٌماصم رییدت و تایم بیئرت .ینهج ارباتک تفنصم .کلماطع

 ناشیدب ارناردنزام و ناسارخ و قارع كلام روما و درک نیبعن وکالوه

 ناریبد و نامزالم ّصاوخ زا فنصم دعیب خیرات نيا زا 0 دومن تلاوح

 دیدرگیم رتعینم شهاگیاپ و رتعیفر شهاج امویف اموی و دیدرگ وکالوه بّرقم ۰
 یور شرتخا و تثگ یدزی كللا 0 یلتبم هکر ع رخاوا رد ات
 ها ءاش نا دیايب نآ حرش هکنانچ داهن مجارتب

 یا یافت ۱۱ یی درب هما نایاب ناب يک دوم لاوخا نیا نراقم
 یرغ كلام فارشا ۳ هک بجاح ٌصاخ نیدلا لابج موسوم نوغرا

 هک ناریا یاسر و ارم و كولم مان ءایسا نهفتم یرضح دوب لّوح ودب ۰

 تنگ و دروآ وکالوه دزنب ناسارخم و هتشون دندوب نوغرا ح تحن رد

 دیابیم نااق وکنم ترضحم یوعد لصف یارب و تسا نخست سک هه اب ارم
 وا اسب نوچ دوب هتشون زین اركاماطع منا یاسا نآ -زج رد و تفر

 سم

 دراد هضرع ام ترضح رد تسه ینخ وا اب کا هک تنگ یکالوه تیسر

 2 نیذلا لاج دوش هتنک نآ تحلصم و دور نا فاتکتسا اجیا مات ۰

 ۱۹۲ 4۶۲ 6۶۰ صب دیک عوجز ()

 «« ناقرفش» لیذ رد نادلبلا مجت* رد توفقأی )۳(

 6 ادتسا زر یشنم و ۵نسی ون و رسید و ی لوغم یجکتیب )1(

 ۱۶۷۵ قرو رخاوا و ۱۲۹۵ قرو رخاوا ()



 1 فنصم لاح هجرت

 خان هک ام ةعوبجم ازوا ۳ دییقل و تخادرپ دیاببم یخیرات

 هظحالب کی فنصم ««() دوش هرس اکا تایاور یام و هضایف تابا

 ةيامرس نآ دوخ رد هکنآ هناهب ید و دهع نآ رد رنه و ملع ر اب دانگ

 یاءدتسا لوبف زا فیازب , ریطخ یرما نینچ لهع زا هک دی دین بدا و لضف

 اریسک رتک هک دوم هظحالم نوچ رگید فرط زا لو دزیم زاب نت ناشیا م

 تشذگرس و خیرات زا عالطا لیصحت مزاولو هدامآ راک نیا بابسا وا دننام
 راطقا رد ماست لاس هد تسدم یو ًالوا هچ تسا مارف لوغم ماوقا

 رایدب تّرک نیدنچ و () تسا هدوب تکرح و ریس رد امئاد لوغم كلام

 و نیچام دحرس ات ناتسلوفم و روغبوا دالب و ناتسکرت و ربثلا ءاروام

 نیعلا یارب دوخ ارهیهم میاقو زا یرایسب و ()هدرکرفس نیچ یصقا ۰
 لوفم ناهاشداپ تمدخ رد هک یتناکم ٌولع هطساوب اینا «هدون هاشم

 مج لیاسو هعیبطلاب هدوب روشحم موق نآ فارثا و اظع اب امئاد و هتشاد
 لاجر تاتث زا یانش ِ هطساوب لوغم ماوقا و یایاکح یروآ

 هرخالاب :تاظحالم نریدب .متسا هدرب سین لیکا فک ای

 اردوخ ثاعوبس و تادهاشم هدومن لاثتما ارناتسود تراشا نیدلا ءالع ۰

 هکنانچ و «()داد بیترت ناز زا اررضاح باتک و دارد تباتک دیق رد

 ماجا و 10۰. هنس دودح رد تاک فیلم یو عورش دش ده اوخ روکذم

 ؛تسا هدوب 16۸ هنس دودح رد "

 مروفارف رد كماطع هک تدم نیه ضرع رد - بلطم رسرپ عورب
 هساهرهش زا هک ارغیلابودرا رهش یاببارخ و هقیتع راثا هتشاد فوت ۰

 رب نآاق یاتکوا نامرفب مروقارف و تسا هدوب ناتسروغیوآ مدف تکلم

 اهبارخ نآ رد هک یروقنم یاهگنس اب ب تسا نش انب رهش نآ ضاقنا یور

 بک هب دیک عوجر ۲(

 ۲ ص (1٩) ۱-۷ ص )۳(

0 



 حصصم همدم

 زاب دوم ودراب )نآاف وکنم سولج ("یانلیروق رد روضح یارب قیاس
 نوغرا یو رنس نیا رد و ؛تسا هدوب یو تمزالم رد فثصم

 هتفگ قّر و لب تین ٩ یایوق هندی نا زکم روضب

 19۰ هنس رفص مسیب رد مروقآرقب یو ناهاره و نوغرا دورو ()«دوب

 7۱ هنس بجر رد مروقارف زا ناشیا جورخ و (دوب «

 یودرا رد هام خب و لاس كي بیرق رفس نیا رد فنصم رارقیا زا
 دیوگ هچابید رد دوخ هکنانچ و تسا هدوم فقوت مروقارف ر* ن رااق وکنم

 افو نارای زا یعمج هک» دوب نااف یکنم راب ؛هرد رد یو فقوت تم نیه رد

 قراشا ی تشاد رضح تلوهس ناشن ذویاه روضحم رفس ءاثعو هک انص ناوخا و

 تقو هاشداپ نیدنسب رخانم میاد نیک رثام دیلخ یارب هک .دندنار ۰

 موع زا یلفاح مظع عاتجا زا تسا هدوب ترابع لوخم حالطصاب یاتلیروق (۱)

 یتتطلس هداوناخ یاضعا زا کی تیناخ نییعن عقوم رد ک تکلم ناکراو ناگدازهاش

 « دناهدونیم دقعنم

 ((۱۳۷ یرو) «تسا هدوب 14٩ هتس رخالا میبر ٩ رد نااقوکنم سولج ()
 « ۶+۱« قرو لیاوا

 عبط) خیراوتلا عماج رد نیدلا دییر لوتب و «۱4۵« قرو لیاواب دینک عوجر )٩(

 لیاوا) رگید یعضوم رد یادگناهج لو «دوب 19۰ هنس مّرحم هّرغ رد (4۰ ص هئولب

 فصتنم رد دشاب مروقارق هک تخت یاپ ینمی ترضحم ارنوغرا دورو (۱۳۲۶ قرو
 هچ فنصم دوخ زا ای ان زا اي تسا وپس اعطق ی نيا و «دسیون یم 14٩ هتس رنص
 رد ناتسلوغم فرطب ۳" نوخرآ کر (۱۳۲6۵ نرو ظسا وا) فنصم خرعتب
 زا رنص رد مروقأرقب شدورو تسا لاحم ةهادبلاب سپ دوب ٩ ًةنس ةرخ الا یداج

 « دشاب لاس ناه

 رات نيا و ۳۶۱ ص هشولب عبط خراوتا عماجم و ۱۳۹۵ قرو لیواب دیک عوجر

 در تعچارم زا دعب فثلصم هچ نوغرا هن مروقارق زا تسا فثصم دوخ جورخ

 زداص دوخ ردپ یارب فاوید بحاص نامرف ات دون فوت مروقارق رد یزور دنچ
 «هیفرشم زونک» رد كم اطع لاح هجرت رد رمرتاک - ((۱۲؛مسق قرو) دینادرک

 تسین مولعم دیوگیم تشن- خراوتلا عماج و یادگناهج زا عضوم نیا تفتلم ۲۲۳ ص
 « دما نوریب مروقارف زا خرات هچ رد كلماطع

 ۱ زد سر یه و ی



 ترباثم و لاعا ترشابم و نوغرا ریما تمدخ رد لخاد یلاس هم

 ؛ تسا نیدرگ رافسا

 دومن ناتسلوغب نوغرا ريما تجاصم رد فنصم هک یرنس لّوا اّرهاظ

 فنصم ردپ و )۳46 ای 144 هنس دودح رد دوب () نوغرا مود رفس رد

 رد و «تشذگ هکنانچ خیتنا هدوب هاره رثس نیا رد زین دبح نیدلا ءاهپ «

 اجناه و دندینش ارناخ كوبک توف ربخ دندیسر زارطب نوچ رفس نیا
 . «) دندون تدواعم ناریاب عضوم ناه زا یتدم زا سپ هدرک فوت

 رد نوغرا ؛تسا هدوب یو تبحاصم رد زین تفاهم دومن ودراب دوخ

 نانشد یواعد نالطب و یو تسرفح ات دنا ودرا رد روش قتما رقیب سس ۱۰

 رفس نیا و ۰۲۱ دون تعجارم ناریاب نآ زا سپ تشگ تباث (٩وغرای رد
 14.0 هنس دودح) نااق وکنم سولج و ناخ كویک توف نیب ترتف رد

 رفس نیا رد فنضصم و «تسا هدوب ناخ كویک هجوز نوتاخ شیاغ لوغا

 نب یاتغج نب وسیپ تمدخ نوتاخ شیاغ لوغوا یودرا زا تعجارم رد ۶
 0,44 ٌهنس روهش رد تسا نیسر یاتغفج سولا هاشداپ ناخ زیکنچ

 رنس زا دعب هلصاف الب 14٩) هنس رد نووغرا هک یراهچ رفس رد

 زا لبق الا و ییرغ دالب تسوکحم یو نییعت زا دعب نوغرا مود لس :زق قوس 9
 )۱۳۱۹6 قرو) تسا هدون رفس یکعلای و ناریاب وقیا زا کیو هبترم هس تموکح

 هل ص ۷ ٌهيشاحم دبک عوجر )1(

 ۱۳۲۲۵ قرو رخاوا رد حّرصم (٩) ۱۲۲۶ قرو (1)

 و تسا هیلع دم و یعدم هعفادم و نوناق و هّیلدع ینعب لوغم وغرب و وغرای (0)

 «(یتروک ود هواپ سوماق) « نوناق کاح و جفأدم و یفاف ینعی یچوغرای
 ( ۱۳۲۵-۱۳۲۵ قرو 1
 شیاغ لغوا یودرا زا كتآ تقوب ةيامتس و نيعبرا و عست هنس روپث رد» (۷)

 نتم زا ۲۲۱ ص) «تفر وسیپ كيدزن نوغرا ریما تمدخ رد دوب هداتفا تعجارم

 ۱۳۹۰ قرو طساوا )۸( ۱ «(رضاح



 میمج "مع کاح لوفم ناهاشداپ بناج زا () دما ناریاب وکالوه هک 4

 یتمف و ناردنزام و ناسارخ كلام ینعی نوجج یبرغ رد هعقأو تایالو

 و ناجیرذا و ناّرا و رول و نامرک و سراف و قارع و ناتسودنه زا

 اریاب وکالوه ندیسر زا سپ و دوب ) بلح و لصوم و ناتسجک و
 یذ ۲۰ رد هرخالاب و دیدرک وکالوه نارادرس و ارما زا یی اقا نوغرا «

 ؛()تفای تافو سوط ناکدار رازغرم رد هیامتس و نیعبس و ثلث هنس هجا

 دوب وا تبه و یعسب ناخ نازاغ ندروا مالسا هک فورعم زورون ریما و

 1 تسا نوغرا ریما نيمه رسپ
 تداد زاب یارب ناریا رد دوخ تموکح تدم رد نوغرا ریما

 ینعی ودراب هسترم شش اب چنپ یداعا یاعمهع مفد اب لاوما تایساح
 دوب ناتسلوغم تخت یاب مروقارف رد ابلاغ هک لوغم ناهاشداب رابرد

 رید هک ارهجرت بخاص تینا مال اهرفس نیا بلا زد و دون رنس

 تدم بیرق و ؛تسا هدربی دوخ تبحاصم رد دوب یو صوصخ

 رسب لاحرت و لح و لاقتنا و لقن نيا رد اردوخ رع فنصم لاس هد

 زا» )۷ ص) کانی باتک هچابید رد دوخ هکنانچ تسا هدرب ۰

 هار زا ظانلا روصق و تکاکر رب هک دزس لاضفا و لضف نادنوادخ

 رد یاب هک دوم لام هد یی هچ دنناشوپ تلاقا و ونع لیذ مرک

 هبلع « مولع قاروا و هدوم بانتجا لیصحم زا و هداپن بارتغا هار

 10. هنس دودح رد یاتگناهج بانک هچابید نوچ و »ِ هش توبکنعلا

 هکنانچ زین فثصم دلوت و دما دهاوخ نآ حرش هکنانچ تسا هش هتشون ۰

 ای ثنه ّْنس رد فنصم دوشیم مولعم سپ تسا هدوب 1۲۴ هنس رد متنگ

 « ناخ رک الوم ندیسر نامز ً دوب تکلم روما دّلقتم نعاق رب اف نوغرا ريما» )۱(

 «(۲:۲ ص هشولب عبط ْیراوتلا عماج)
 ۱۹۹۵ قرو لیاوا و ۱۳۹ قرو رخا هاب دینک عوجر )1(

 : ٩*٩ ص هثولب عبع خراوتا عماج ()
 « تسا هدوب تیفیک هچ و یک زورون دوخ ندروآ مالسا هک دشن مولعم لا )٩(

 نسب سس رس و یا شن ساک نی تا تی یتیم شست سا اف ناب

 نیس شی زیبای یا ی زنش ایم تیوب یا تر ی

 ۱۳ جرص

 سن اس مت ۴ اب ناف زی جد ای ۱

 ورزی وای جو دی جا ا را تو نی تا س



 كلام رد مان نیسح ریما رگید رفن كي تکراشب ارنیدلا ءاهب )۸۷ هنس

 نوغرا ربما هک )۵۱ همارد و ؛(7) دراذگ دوخ ماقم ماف دوخ ینّرصنم

 ءاهب ناسارخم دورو زا سپ دون تعجارم ودراب دوخ مراهچ رنس زا

 ٩( دومن نییعن دز و قارع تسوکحم مان ()یاتیان رگید یلوغم اب ار نیدلا
 رملا ةيقب ات هدرک مزع و دوب نیسر تصشب تفونآ رد نیدلا ءاهب ْنس*

 وآ یاوزناب ارما هکنا ببسب اما ()دیوج هراک قاوید لاعا تسبالم را

 تافو دیسر ناهنصاب نوچ و تشگ قارع مزاع رایتخا يپ دندادین اضر
 )۱ هنس رد دون

 روا و نمأیم راشب دوخ رصع یالضف زا روکذم دبح نیذلا ءاهب

 فیعاضت رد راعشا نیا زا یضعب تسا بوخ راعشا یرع و یرافب ۰

 فّرش باتک رد رگید یخرب و تسا روکذم فاضو خیرات و یادگناهج
 یناهنصا نیدلا ماظن یضاقلل ناویدلا بحاص تیب فرش ین نابیلا ناویا

 ها ءاش نا دما دهاوخ باتک نیا حرش و روطسم

 یسلپ و هاسقش همن دل باتک فتصم ینیوج كلم اطع نیدلا ءالع

 زا ۸ دیگ هچابید رد دوخ هکنانچ و ٩دیدرگ دّلوتم یر هس و ۳
 ناوید و ریرحن راکب دسر تسییب وا ی هکنآ زا لبق یناوج لیاوا
 ریما ؛ دیدرگ طرخم نوغرا ریما ناریبد ٌصاوخ كلس رد و دومن لاغتشا

 هنس دودح یا ()1۶۱ هنس دودح زا لاس هدزناپ بیرف رک نوغرا ۸

 ۱۳۲۶ قرو رخاوا رد حرصم ()

 ۱۳۹ یر لیاوا 8 ۱۳۴۰ قرو طسارا 0)
 «تسا یسایف حيعصت نتم -«انغان :3 «یایماد :ج «یانیات :۰ «یاتمان :با )٩(

 ۱۲۶۵۶ قرو طساوا ()

 ۰۱۲۰« قرو لیاوا 0 «اضبا (۱

 ((02 1540, ۰ 60) هّئاطیرب زوم هفعف یهذلا مامألل مالسأالا ٌرات ۸
 ۱۳۱۰ قرو رخاوا (۷)





 ۳2 یر بس ی ی یو س+

 تا وناش خاسنتسا فا تافو
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 ضرع رد رتمیتناس ۳۲ یلصا تاحفص لوط
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 »همدم ِك

 0 تشاد ینازرا ودب كلامم یاوید بحاص و

 ناردنزام و ناسارخ دیدج عاح زوگزگ هک )1۲۷ ؛نس دودح رد
 رد تفریم نااف یاتکوا یودراب دوخ زا عافد یارب لرغ دالب ریاس و

 دوخ فّرصن رد هک یدالب تموکحت ارروکذم نیذلا ءاهب دوخ تبیغ تم

 6٩ دینادزگ دزمان تشاد «

 دعب ٩ یبرغ دالب دیدج کاح نوغرا ریما هک )18۳ هنس دودح رد
 ۰ رد ار نیذلا ءاپب تفریم ناخ كویک یودراب ناریا زا زور زا

 تشاذگب دوخ تباینب فارطا نآ و مور و ناتسجرک و ناجیرذا
 ۳ 9# ءاهب 1:0 اب 144 هنس دودح رد دوخ مود رفس رد و

 رد ودراب دوخ موس رفس رد و «درب ودراب دوخ تبحاصم رد زین ۰

 ۱۱8-۱۱۵ قروب دینک عوجر (۱)

 ۱۱۹۵ قرو لیاوا و «لاسون لاوحا لصف رخاوا رد ۱۱۱۵ قروب دیک عوجر )۳(

 (۱۱۷۶ قرو رخاواب دیک عوجر (0)
 ذوب بسا لاس رد ناخ كوک سولج هچ «حرصم ظ تا طعم خیرات نیا ()

 ص هشولب عبط خیراولا عماج) 14۳ هنس رخالا عییر رد هدوب مقاو نآ یادنیا هک
 ۱۱۶ ص) تسا ولد جرب رد باتفآ ندوب تقو رد لوغم لاس یادتبا و ((۲4۵ ۰
 كوک و دوشیم عقاو 4*1 هنس لیاوا اي 1۲ هتسرد وا سولج سپ «(رضاح نتم زا

 یهاشداپ شیب لاس كي (۲0۰ ص هشولب عبط خیراولا عماج) نیدلا دیشر جیرصنب ناخ
 و «ةرورُملاب دوشیم عقاو 146 هنس لیاوا اب 144 هنس رد یو تافو سپ درکت

 تسا جخاو سپ (۱۲۱۶ قرو) دیسر ناخ كوک دوخ روضحم نوغرآ رنس نیا رد نوچ

 ؛تسنا هفبب ۱۶۳ هتن دو رد هدراب نوغرا رفم نیا هک

 و ناریا و مزراوخ زا تسا هدوب عقاو نوجیج یرغ رد هک یلابم یعی (0)

 ِ بک ی دعب اب دیک عوجر ؛اهریغ و لصوم و مور و ناتسجرگ

 ۱۲۱۶ قرو طساواپ دیک عوجر )۱۳

 ارناخ كوک گرم ربخ دیسر زارطب رفس نيا رد هک یتقو نوغرا هچ ( طبنتسم 0
 هنس لیاوا ای 14+ هنس رد ناخ كوبک تافو هک ميتنگ قباس و ؛(۱۳۲۶ قرو) ذینش
 ۱ « تسا هدوب ۵۰

 مت
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 نت

 تک سم

 صد



 و ناسارخ یناوید بحاص یتذم كدنا زا سپ هتشاد یارگ ارناشیا مدقم

 جنس دو یه لات یکی و تشاد رقم نیدلا ءاهب ارناردنزام

 یاتکوا داتسرف نآاق یاتکوا دزنب تلاسرب ار("زوگرک و نیذلا ءاهب ۲۳
 ارنیذلا هاسپب و .تشاخ؛لوذبم تیاتع لامک ناشیا هراب: رد زن نالق

 داد () افتاب غیلرب و ()هزیاپ اروا و دبینادرگ صونصخم تفطاع دیزپ *

 وآ زا سپ و دن روکذم روبتج نامزالم زا و ویا دا زاد

 دی یر  تفگ موسوم یبرغ تایالو رباسو ناردنزام و ناسارخ تموکحم دوخ
 ۱۰ ۰. رس ۵ قرو یاماها مود دلج رخاواب

 بسح رب بوچ زا ۸ تاقوا زا یضعب و هرقن ای رز زا تسا هدوب هحول هژیاپ )۲(

 من و ادخ مان و رگ علی باما لی درب تک ار صاخا ۰ هبتر فالتخا

 ارث[ لوخم ناهاشداپ و تسا هد وپ کا وکحم 3 یور صوهخم تمالع و ناشن اب هاشداپ

 نوشق یاسوزپ ًاصوصخت وادا هدوکیم راهظا ن ناشیا 3 قحرد یصوصخ تشرم هک ناکب

 تسا هدوب هزیاپ رشرس هزیاپ و نا ناموت ءارما و هرازه و لص ءارما زا

 هزیاپ تاچرد نیرتالاب زا یکی نآ و هدوب روقنم نآ کور رب یریش رس تروص ک

 ۱۷۷-۱۷۹ ص خراوا عماج رب یک هیشاحم کد هی

 ینعب لا) خرس رم ینعی دوغ اَعْبت لا و نامرف و جن ینعی غیلرب (
 17 کور رب 5 یعرم رب زا تسا ۳ زاو (رهم ینعی اغ و خرس

 نیع و دنا هتشون (۳نانووم 0 امر لبول لب هسارف هاشداپب وتی ۹۳ 0 نوفرآ

 نیا و تسا ظونحم سیراپ رد (هعهطنبهم )۲هانهدماهم) ییسر دانسا هنازخ رد ابآ
 همش هدز خرس رب هبترم راهچ هس ابا زا مادک ره یور رب تسا ید اراها فیعض

 نوغرا همان رد تسا عیبرشلا "مات عبرم اوعب هاو ره نه رم نیا تا

 لصا و «رتمیتناس ۱۳ ضرع و لوطب وتیاجموا همان رد و رتمیتناس ۱5 ضرع و لوطب
 رد رتبیتناس ۲۷ ضرع و رتم ود لوطب ٌهبنپ ذغاک اب تسا راموط لکشب همان ود نیا
 دینک عوجر) ونیاجئوا همان رد رتبیتناس ۸ ضرع و رتم هس لوط و نوغرا همان
 اپ رپ نیا کا و « (۷۷۹-۷۸۱ ص 9۱۲ هیتوب عبط ولوپ وکرام هماترفسپ

 اب زگآ و (الط ینمب نوملا) دنا هنگ یم افت نونلا ارنآ تسا هدوب الط تن

 ود ءواپ هسنارفب یکرت سوماقب دیک عوجر «دنا هتنگیم اغم ارق اهنآ هدوب هایساتک اف

 «ح۲4۷ ص هئولب عبط ْراوتلا عماج و فروک



 س بز < رسم
 د و )دوب یو ناوید یفوتسم و هاشمزراوخ دبح ناطلس نامزالم زا

 رد روباشبن فرطب لب زا یو رارف و لوغم زا ناطلس مازپنا تقو

 دهع رد وا زا سپ و ")تسا هدوب ناطلس تبحاصم رد زین یو "۱۱۷ هنس

 ناوید یانیتسا لغش نامهب زین ینربکنم نیدلا لالج ناطلس شرسپ
 )دونی لاغتشا 0

 تا رد نایید بحاص دیشب دی نیدلا رم ردپ

 دورو ات ناخ زیکنچ تاحوتف نیب ترتف رد هک لوفم ناگنحت و ماکح

 دالب تموکح ناتسلّوفم زا امیفتسم (لاس جنپ و یم بیرق) ناریاب وکالوه

 بناج زا هک روبتنج 1۳۰ هنس دودح رد «دربی رسب دن دشيم نییعن یبرغ

 موسوم دوخ یارما زا یی دوب ناردنزام و ناسارخ اح نااق یاتکوا ۰
 1 ناغت و هجارف عفد یارب داتسرف روباشینب یرکشل اب ارتالبلکب

 و روباشین رد ینربکنم نیذلا لالج نان تاج زا دندوب نیما ود هک

 دندزکی نتخات یحاون نآ رد نیذلا لالج ناطلس هزاواب هراوم
 رد هک رکذم دیخ تدلا ءابب تفتصم ردن : دیکیم ارلوغم ناکنح و

 هدومن رارف روباشین رباکا و فراعم زا یعمج اب دوب روباشین رد تقون ۳

 دوب سوط هعلق فّرصنم هک یزیرف نیدلا جاتب اجتلا و دنتفر سولهب

 ۱۳ ی ی ام دم یالبک دیمر
 ملست و داتسرف یزیرف نیدلا جات كيدزنب یلبا دوب نینش تعاج
 ءاهب تالبلک داتسرف تالبلک دزنب ۲ناشتا فرز رف دش رسا ارناشیا

 و دون ییاریذپ ماسمن مارتحاب ارروباشین ناگرزب رياس و دیح نیذلا ۰

 زین روجنج درب رومتنج تمدخ ارناشیا و دینادرگ ریظتسم تلاعسا عاوناب

 ردارب ینیوج دٌمح نیذلا سمث هجاوخ لاح هجرت رد ۲ج لیاوا ریش بیبح ()
 « رضاح نتم زا ۱۳+ صب دیک عوجر )( فتصم

 ٩( روس نام ۵ 1 ( رقنس ناغب : د ج ف اذک «

 لر مو قو ادا



 زی فتصم لاح هجرت

 رازه رد هتشون یریت رب یابر نيا دوب رس ناطاس رکشل رد هک یرونا

 : یخادنا بسا

 تسارت بسح نیز كلم هه هاش یا

 تسارت بسک ناهج لابفا و تلود زو

 رگ بسارازیه هل و
 تسارت بسارازه دصو مزراوخ ادرف

 هتشون یریت رب باوج رد تبب نیا دوب پسارازه رد طاوطو دیشر

 : تخادنا رس رکشل رد

 درگ متسر دوش هاتجا فتا و مصخرگ

 درب دناوتن وت بسارازه ز رخ كي ۱۰

 هک دوب هتنگ نیصق زسنا سولج عقوم رد طاوطو دیشر زین اّقباس و
 : تسنیا شعلطم

 ۱ ار تللم تب زسنا كلم نوچ

 دمارسب وا بلا و یو تلود

 و دوب مثخ رد تیابن ی طاوطو دیشر زا بابسا نیدب رس ناطلس ۰
 ادج رگیدکی زا اروا وضع تنه دبای زاب اروا نوچ هک دوب هدروخ دگوس

 فوخ زا و دش یراوتم طاوطو دیشر دش حوتفم بسارازه نوچ «دنک

 نهاشم بیسب سکچیه تسجیم اجنلا یرجنس تلود ناکرا زا كيرپب ناج
 اجتلا روکذم میدب نیّدلا بجعب هرخالاب دادیمن هانپ اریو ناطلس بضغ

 تمدانم فرشب ءاثنا نوید بصت رب هوالع هک نیدلا بجعم در ۲

 هدروآ تسدب بسانم یفرم تاشرات انا زد درب صرف

 هتشادن نآ تقاط دشاب فیعض کرم طاوطو هک دیناسر ناطلس ضرمب
 ناطاس دننک هراپ ودب اروا دوش نامرف کا دننک هرانبپ تنهب اروآ هک

 « دیشب طاوطو ناج ی .دیدنخم

 یلع نب دمح نب دبحم نیذلا سمت (وا ردپ ردپ ینعی) فّلصم دج ۰
0 



 مس

 حس ًهمدقم ّث

 ۹ نزاع سرا تافیرشت و

 مراهچ ردپ لحن دم لا ءاب تینا هاچ نیا لاخ

 و تسا هدوب وا ءاشنا ناوید سیئر و رجخس ناطلس بّرقم ناریید زا و ه

 ع و 0 دن ةفز نوچ تسا پیوس رد ون انا ی رد اروا
 تک

 ۷ ۱ دا

 1 با طاوطو دیشر زا تعافش رضس ناطلس ۰
 ر

 فرطب هاشمزراوخ زسنا اب هب راح دصتب ةيامسخ و نیعبرا و نیتنئا هنس

 ۰ 72م  ۰ 1 ِ

 تفرگ هرصاح رد مزراوخ لاح زا اربسارازه هبصق دوم تکرح مزراوخ ۱

 ( 7112 قرو مود دلج یادگناهج (۱)

 ۷۸-۸۰ ص ندیگ عبط (0)

 عوجر دما ه.ش عبط « هبنکلا تاربع» ]تن اینا رد هک ۸ ص « اضبا )٩(

 رایسب دیفت دوخ هیلیید رد هک ییوارولا تا دعل همان 1

 « درامشیم دوخ رصع ءاثنا هم بک نه رع نو ول 3و دی انيم بلک نب

 ۱۶۷-۱۹۹ ص نزژ نواب فیل ات هرکذم هناخاک ۰ هیسراف ی تسرهب 3

 (لصع 70۵ مهد 06 مات ع اهم 0۳۵/هاهدر کون موج 16 طوحمح

 ۲ذامت موجب 9 ۳6۵00 1886, ۳۲. 159-147) تاجردنم تسرپف لیصنتب ۹

 هک مادیف ما ثیدن ارهن نیا دوخ نوچ نم و تسا درک رکذ ارهعوبج نیا
 سا ی یا سا دیک 4 نامه لتاسر هتوبج .نيا

 طرز کدو هاشمزراوخ زسنا عرات رد برگ خرادب دیک عوجر هلج زا (0)



۵ ۱ 

 تاک نا و مییّرلا الف اّیناث اما و .... ةشحانلاب ایمرم ناک و هسفن
 لاقی ةرات و طبق هنا لانب ناکف بسا لوخدم ناک هئا ال ایفاک ًالبلج
 فوم ةورف یبا لا لاصت۷ حیصص نرکی نا هلاوحا نسحا و ائز دلو ها

 ادبع ناک و اطفاس ناک ةورفابا اف راعلا و

 دبع ةورف وباف نافع نب ناثع یوم ثراحما و ةکِب روبفلا راذح ثراحمل »
 رعاشلا لوتب كلذ ف و نایع دبع

 بری روبقلا ر رفح انس ٩ لو ۰ ی ثرال نایک الو نو

 یرت له رظناف اراع كلذب ءانک و رادلا موی ناغع یلع جرخ ةورف وبا و

 ندلا ءالع بحاصلا یار نم بش آ و اه رب لذا زا او
 ی فرعب ۳ نه ۳

 شکت ناطلس هک ةيامسخ و نینان و نام هنس رد «بلطم رس رب عورب

 نیرخا لرغط ناطلس اب هبراح مزعب هاشمزراوخ زسنا نب نالسرا لیا نبا
 راودازآ ٌهبصق زا روبع تفقو رد دومی تکرح یر بناجب نایفوملس

 دبح نیذلا ءاهب (وا مراهچ ردپ ینعی) فنصم ردپ دج نْیَرج رد هعقاو

 رد دوب ناطلس تمزالمرد زین کت یناطاس فورعم یشنم یدادغبلا

 رب ناطلس رظن و تفر تاثحابم نیذلا ءاپب ود ره نیب ام ناطلس روضح
 ههیدب عابر نیا فئصم دج نیذلا ءاپپ ریزو تراشا < داتفا ناشیا

 :تفس

 دربب نوحیج قنور ون فک دوج « دربب نوگم هو فرش تفطل , ۰
 دربب نودرگرس زا لاحم یادوس « ینک یار کا هظح كيي وت عح

 یب ف یتب و یفرر هف یر لونب نرم ةفل یلع هلو نم بولقم ها رهاظلا ()
 نم وه انا و و هالاپ ماق یا تیبا ف دارلا ینعلآ اذهب لو ناف "یط ةغل یو

 «ریغ ال بسح باپ



 جم همدقم دب

 یوادع هطساوب ()یرخفلاب فورعلا ءارزولا و ءانلخما خیراوت یف ءالضنلا
 دما دهاوخ نآ حرش و هتئاد هجرت بحاص ینیوج نیّدلا ءالع اب هک
 دیدش حدق هدرمش منتفم ارعقوم روکذم باتک زا بجاح عییر * هجرت رد

 زا و هداد هداعلا قوف رب و خاش ارهرقف نیا و هدز عیبر بسن رد

 تسا نیا ؛تسا هدون بجعت رابظا یردپ نینچ نیدب نیدلا ءالع باستنا *

 :) روکذم باتک تارتف زا یضعب

 اک ناویدلا بحاص ینیوجما كلماطع نیذلا ءالع نا ِِِ 

 هام تا تب دقل و عییرلا نب لضفلا یا بستی بستنی

 یو فک خراوتلا و رسا للع «عالطا و هلضف و هلبن

 و هرهاظ هعیضنق :بسنلا اذه لبفنا دق ناک ناف عییّرلا نب , لضفلا ۰

 4 دچجریال بست هناف :نزتس یضتفی [ تو لفعلا ن .راک دقلف اح ناک

 ف اّرح نکی م مییرلا نب لضنلا ناف الا اما طفسا الو حضفا الو هنم

 رایسب رصتخ بانک یتطقْطلا نبال ءارزولا و ءانلخلا روت یف ءالضنلا ةينم بانک ()

 و ناشیا یاززو و سابع ینب و هما ینب و نیدشار یانلخ عرات رد تسا یدینم سیفن

 طّسوتب نالا رد اوگ رهش رد « یرخف لا » مما تحت رد باتک نیا و ناشیا رصاعم كولم

 وزکم روم ی اآ یور زا و غروبنرد طسوتب هسنارف دالب را نولاش رد و درولما

 لا دبع نب رحنس نب هاش ودنط فورعم فّلسلا براجت باتک و « تسا نیسر عبطب

 نوغرا بلا نب هاش فسوی نب دما نیذلا ةرصن كباتا دهع رد هک یناوچختلا یناربکلا
 هم هخرت تسا هک فلات (۹۲-۷۳۳۳۵ هتف) ناتسرل ناکیاءا را 7 ۹ نیا
 كي و لصْالا لع ةریک ادای عم ةرابما حیصف یسراف ن نابزب تسا رزکذم ءالضفلا

 تر مقار و تسا دوجوم سبراپ یلم هناماتک رد فلسلا وب اجت زا یمیقس «قعف

 براجت نيمه هجابید رد و « ماهید نارپط رد نآ را زا سیفن زاتم هعن چنپ راهچ بیرق

 ءانلظما خیراوت ف ءالضفلا ةبنم مساب اریتاعنطلا نا باتک ایرص هک تسا فللا
 ود زا هی نب وه تا رب نیهم و «یرخفلا» مساب هن مان ءارزولا و

 هجرت نینچ دوجو زا ناشبا هچ تسا نش توف یططلا نب باذک ییاپ ورا حیاط

 لفاغ یلکب هش هسخادرپ نادپ تیرق اب :قطاطلا نيا ی

 4 دناهدوب



 ۳ فنصم لاح هجرت

 نب هّلا دبع نب دبح نب سنوی نب () مییرلا نب لضنلا نب بویا نبا

 (هدرک دازا ینعب) یوم :یرف باب ینکم ناسیک یو یالعا دج .ناسیک

 نب لضف شرسپ و سنوی نب عیبر و «دوب ناذع نب ناثع ثلاث هنیلخ

 ترازو و تبا بصنم ابلاغ و دنشابیم خیرات لاجر ریهاشم زا یی

 سپس روصنم بجاح ادتبا عییر «دوب ضّونم ناشیدب سابع ینب یافلخ م
 عیبرلا نب لضف شرسپ «دوب یداه ریزو و یدهم بجاح و وا ریزو

 دیشر ترازوب هرخالاب و دوب دیشر و یداه و ّیدهع و روصنم بجاح

 لاوقا و لاعا رکذب تسا نوح بداو خیراوت بتک و دیسر نیما و
 هک یزیچ طقف ؛تسین نا رازکتب تجاح ایا و ءافلخ رابرد رد ناشیا

 هسف نح ام اب مقتسم تبسانم و مریرگان نادب هرافا زا حضوم نیا رد ۰

 هبف نووعطم و كوکشم خیرات یالع دزن میر بسن هک تسنیا دراد
 دنک تیاکح و هن مولعم شردپ و دوب طبقل عییر دنیوگ یضعب «تسا

 میاد تب یاننا رد و دوب روصنم دزن مشاه ینب زا کی اگزور

 حیر درک نانچ هّلا همحر مردپ و تنگ نینچ لا هحر مردپ تفگیم

 رب و ینک رازکت دوخ ردپ مان نینمّلا ریما روضح رد دنچات تنگ اریو ۰

 ردف وت هچ عییر یا یروذعم وت تفگ روف رب یشاه یتسرف تر وا

 تا () دش تنمرش تیاغب عیبر ینادن ۷ مان توالح و ردپ

 لع نب دیحم نیدلا یلص « عورشم قیرط ریغب لو دوب سنوی رسپ عییر

 ةينم باتک بحاص یتظفلعلا نباب فورعلا یولعلا ابطابط نب دبح نب ۲

 غینر زا و تسا یهذ مالسالا خیرات زا لوقنم میبر ات ینعی ایا ات فذصم بسن (۱)

 لضف و عیبر هجرت رد ناکلخ نبا هلج زا تسا رولعسم اوت بتک مومع رد دعیب
 دیزم ضحم و «امهریغ. و یساّبع روصنم همرت رد یفاعهتطلا نبال ءالضللا ةينم و
 كيو دّمحم هس تسا هدزیس عیپرلا رب لضف ات كلماطع ءابآ هک مکیم رارکت دات

 «لضف دوخ و بویا و قحا و دمحاو دّمحم كيو لع كيو دمحم هس زاب سپس یلع

 بک نم اهزیغ و روصنم هجرت رد یتطقطلا نا و «عیبر هجرت رد ناکلخ نیا ()
 4 عراوتلا



 حصم ٌهبادقم ب

 هنیظو وا لاغشا نیرتک و دوب یتلطم رابتخا بحاص و تکلم مظعا ریزو
 فورعم «ناوید بحاص» بقلب زاب شو تسا هدوب یناوید .بحاص

 کاح اقابا ده رد هک هجرت بحاص ینیوج نیذْلا ءالع نیم و «دوب

 زین تیالو تا یناوید بحاص هفیظو هعیبطلاب و دوب برع قارع مع

 بحاص» بقلب دوب فورعم زاب لو تساهدوب تموکح ٌهفیظو رد لوبشم «
 ؛ « نوید

 ۱ یبسماناع نمک شم یا لو لقب هنایاخ ننا بست
 رییک خرات رد یمهذلا دما نب دم نیدلا سمش ماما و (۱) دسریم

 وبا ماما لو زا میبّرلا رب لضف ات ارفئصم بسن مالس9 خیرات دوخ

 1 كلماطع صوصخ خرَوم طعوغلا دا نب قازّرلا دبع لضنلا ۰

 9: دکی لقت لیذ
 كلماطغ ربظاا وبا نیذلا ءالع . نایتلا تام شا ره

 ح "سنا هاب یب دیه نیالا یفث نب دی نّدلا ءاهب نیا

 یتحتا نب دما ننب دیحت نب لع نب دبحت نیب دمحت نب دبحت نب یلع نیا ؛

 حب رد تیاده موحرم وا عبنب و نینمولا سلاجم رد یرتشش ها رون یفاق ()

 فورعم ینرج نیمرحا ماماب هداوناخ نیا بسن هک دنا هتفگ (۲۱۱ ص ۱ ج) ءاصفلا
 اف تک ی هما هما بسا ی هجا سا | خجاف طبخ :نیا و ؛دسریم

 تب هّلا دبع نب كللا دبع] ینیوج نیمرحما ماما مان الصا دنا هتشون وا دوخ رصاعم

 ِِ [نیع فرح ناکلخ نیا - هبوُیح نب دمح نب هّلا دبع نب فسوب
 تسا ود ره ندوب یبص یوش ها رول یفاق هابتشا افنم و ,یرتاک

 ندنل رد 0 هزوم نوین یمذ مالسالا خیرات ات زا تسا لوقنم لیذ نان تتف )

 ((0۲. 1540, ۶ 60) 1 قرو

 مث هعقاو رد و رف تام هو ار کیف رکد يمذ اربال نیا 0

 « دنکیم زکذ ۱۳: ص روباشین

 هیسن) هیهاشمزر اوخ عرات دید یتضفا شوق لب هدرکن رکذ یهذ زین اربقل نیا (*)

 «دکیم رکذ «1٩( قرو |



 !! هیچحرب ها هدهخت ۳9 کلماطع نبدلا *الع ناوید بحاص

 یاهداوناخ نیرتروهشم و نیرتیدف زا کی . نایناوید بحاص هداوناخ

 لوفم و هیهانمزراوخ و هیفوجلس تاود رد دج نع ابا و ناریا بین
 هفیظو ابلاغ و دناهدوب هلیلج لغاشم و هم تامدخ ردصم هراوه م

 تادیاعو هیلام روما ندوغن هرادا زا هدوب ترابع هک یناوید بحاص

 رد ناریا رد کللاملا یفوتسم هفیظو اب هدوب لداعم ابیرقن و تکلم

 تیدب و تسا هدوب ناشیدب لّحم (هیلاح هیلام ترازو اب 0 نیا
 ناوید بحاصب دنا فورعم هداوناخ نيا دارفا بلا هک تسا تهج

 تساهدوبن یناوید بحاصب رصخ العف ناثیا زا یضعب لغش دنچره ۰
 وکالوه نباقابا دهع رد هک ًالثم فّتصم ردارب ینیوج دمح نیّدلا سمش دننام

 هجرت هسنارف تا رگتسف هام دا ۱۳ زمژتاک هیلع فی لضاف )۱(

 نابروآ رد تب موسوم هویج رد ٩ هنس رد فثصم زا یطوسبم لاح
 رد دهع ن 5 نیقرشتسم زا یعج فلات « هّیقرشم زوگکب» فورعم و (للئدعو 06 10زهدا)

 زا یلاخ و صفات هچرگ لاح هجرت نيا و تسا هتشو هنارف نابزب ۲؟۵س-۲۲۰ ص

 عوضوم نیيا رد نوکات هک تسا لیصف نیرتدیفم و نیرتعماج اذمم تسین طالغا
 زا (6 عمطمته) رفش, هیلع فوسأم ۱۸۸۵ هنس رد وا زا سپ « تسا هش هتشون

 هک تاحالصا و ٌكح یضمب اب ارومزتّک لاح هجرت نام تیع ةسنارف تیقرشتسم
 « سراف بقنم ست تا مود دلج رد تسا هدوزفا لصا طالغا رب الاغ
 مقار تسا هثشاد روطسم هسنارف نابزب 64-۱۵4 ص ((تهداههاطنم ها

 دناهدوف یعناو وپس فیعض نیا ٌیقعب رفش ای رمزتٌک اره هیتا قاروا نمغ رد فورح
 درک ماوخ رظن فرص تسا ِیمحن ال هک هّیئزج ۳ زا و دون مماوخ تراثا

 لج هه ایی تفاوت ناضاف بیک اک سا زا ضرغ ارفیعض نيا و
 نهاشم رفش و ین رک تاررظنت اب | ارق وارو ۱ نیا یاب هکنان ۲ ۳ قب دوصقم

 ؛دنیان ناشیا تاموقرم زا فیعض نیا تلنغ اب وپس رب لمح دنپان



 موصم همدقم ی

 زا کی ()هشولب راکدا ویسم بانج زا هرخالاب و هرکذ رهدلا یلع یقبا
 رد هظوفحم تم یطاعت لیاسو لیهست رد هک سراپ یلم هناخاتک نارادباتک
 دنیانی و هدون تدعاسم و قاره لاو ررظن نیا مار اب هروک ذم هناخماتک

 تقو ره باتک لصا عبط ماما زا لبق ارخراوتلا عماج هعوبطم قاروا و
 رگید ضرغ یارب اب ْخیراوتلا عماج نمای یانگناهج نتم هسیاقم یارب «

 بناج نیا رایتخاب هقیاضم نودب دیدرگیم فیعض نیا جایتحا لحم
 مور بلطم رس رب نونکا «یضرب و بم ال هّلا هقفو دندراذگیماو

 نیس

 : یا تم هجرت 9

 ؛یادگناهج باتک - ب 1

 (۱) 22, 100عفت0 ظ100طوا

 دوشیم هداد هلاوح یایگناهج تاحاصب کره هیتآ قاروا نمض رد - و 0

 یایگناهج یارواب هلاوح اره و ؛تسا رضاح عوبطم لّوا دلج نيه تاحف دوصتم

 6بیسرن عبطب زونه ۶ یا یاناه مونو مود دل قاروا دارم دوشم هداد

 ددع نوچ و «(80۳0۲ 2672. 205) سیراپ یلم هناخناک مث زا ساسا هنعن زا تسا

 دش دهاوخ هدراذگ نّیعم رطس لباقم رد باک شمام رد اج هه یاا هنتن قاروا

 هکنیا هظحالب و تسا تلوهس تیاهن رد اهیاع لاح مضوم نتفای باتک عبط زا دعب
 یعم طقف ارقاروا دادعا اهناخنانک هیطخ خف موع رد نایئاپورا لومم ربا بسح
 هّیطخ حب هلاوح رد زین ام هک تسنیا ارتاحفص دادعا هن دنا هدراذگ هرم و هدرک

 نییعت یارب دراد هم ود قروره نوج و تاعفب هن ماهداد یارواب هلاوح ةرورض

 قرو ددع راسب رب ۶ فرح مّود هیفص نیبعت یارب و « فرح مسّرلا بسح لّوا هیفص
 ۱ یا ما ها قم 118 قرو الثم تسا مش هجراذک تنالع

 ؛اذکهو قرو نامه زا مّود هحفص ینمم ۵

 [ تالار



 ط حوصصم همدم

 شیارا كنيا دوب روتسم راصبا زا یرپ نوچ افخ هدرپ سپ رد هک از

 لأسا هللا ور فما ی والچ افق ن اظنا 2 هام زن هدرک تنه ره و هدوم

 ؛ قیفوتلا لو ها نیرخ نیدلحما مامال دیبا

 2 و یاتگناهج بانک فصو و فنصم لاح هجرت زا همش نونکآ

 عورش زا لبق و مثوگ زاب نیسر عبطب اهنا یور زا رضاح نتم نیا هک نآ

 مان ناسا مت لاکراخک تاب ناج تب
 دننام) ارباتک نیا عبط فازگ فراصم هک بیک فاقوا مرتح یانما زا الو
 هاسا هک یرت و یرع و یسراف نابز هیدا و هیط بک زا یید یرایب

 نهمب (تسا طبض باتک نيارخآ لد یی نابزب نجلع هقرو رد اهنآ

 و نانتما نیهر ارهروکذم هثلث هنسلا یالضف دب۸ یلا و دنا هتفرگ دوخ ۰

 ةعفانلا لاعا0 ثه لاثمل ها مقفو دنا هتخاس دوخ ناسحا قوط دقتم
 همالع ریهش قرشتسم باطتسم بانج روپزم فاقوا سبثر زا اینا .امئاد

 راک رد هیقرف هتملا لعم داملا هظ دی نیر دارا یی و

 تاایاش تامدخ و نایان تاحز هک ناتسلگنا دالب زا چربک نوننلا

 لاثما و ننب نیا و زا رتدرهشم ایمایتن هو ایها هه یار اشیا ۰

 ناشیا بقانم رکذ رد تجاح ریغ نم ییانطا ای تدایز یلیوطتب ارتنب نیا

 عماسب ناشیا هیدنسپ لیاصخ و نیم لیاضف تبص هچ دتفا جایتحا
 قوف تامخز و هناصلخت یاهبراک ادف تیاکح و نیسر ناریا یاها هفاک
 لالتتسا ظنح و یدازا هار رخ هریغا تابتس یا رد ارراشیا ها

 ۳ لا لک جهش او ع و فیرش و عیضو ناربا "

 ارمرتح دوجو ن ۱ صالخا ی رهم تاقبط موم و دنا تیئارگ وا تب ماوع
 و هرشن ایندلا یف باطا.و هر یا لاطا نیرورپ ناج و لد قاعا رد

 (۱) ۳:موهوجمت 1۳09۳0 0 1مصعم 0 شر 2 ظر 26 13 6. 8 نم 13 0۰ ظوب
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 لب ةناخیاک نارادباتک زا یکی هشولب ویسب (تسا لوفم خیرات رد هک ارنا

 نااق یاتکوا خیرات) لّوا ٍدلجم نيا زا مود ءزج حطو دوم راذگاو سیراپ

 خیرات حیح و حبط فرش و )«تسا ماعا فّرش رد (نااف روبت یا

 دراودا روسفرپ بانج حارتفاب 9 فاقوا مرتحم یانما اریاگناهج

 نیا نپعب تسا روکذم فاقوا یانما سیئر هک یاعلا هلظ ماد نورب «

 دلج وا قیفوت نسح و للاعت یادخ یرایب كنيا و دندون لّوحم فیعض
 سورع نیا و دیدرگ جراخ عبط زا یادگناهج جرات باتک زا 0)لوا

 , لو جت تسا دم ود تسا تسد رد نروکا هچنآ خراوتلا عماج لصا ()
 كلاسم رد یو دّجم كيو ع "ماع جرات رد مود دّلج ؛ لوخم ٌرات رذ

 کر ار اه نفر یی هک تا هاقوپ اهب دالب تقرععو کلامر
 زا یغارس نامز مچه و اج میم رد یک مه هچ تسا همان لنز ءوق ماع زا لایخ

 ددص رد هشولب ویسم هک لوغم ٌخیرات رد لّوا دلجم : و هدادن نآ
 لب تسین فنصم زا *زج هسب مسقا نیا و) دش دهاوخ ۲ » »ِِ ۰ | ما رعبط

 : یصب زا باک ادا ةبءاستم >انجا یاکت تلوهم یارب تسا باک عباط زا

 ناخ زکنچ دوخ خرات و ناخ زیگنچ دادجا و لوغمو كرت ماوقا ٌعرات رد لا ءزج

 یهو ات اه کولم ات زا کیلو قلخ ۷ ان ءزج نیا «یو تاوزغ و نر و
 هنس رد یور هجرت كي اب سور نیقرشتسم زا (36:عمندو) ت:زرب ویسم دکیم

 نآاق یاکوا خرات رد مّود ءزج «تسا هدون عبط غروبزراعپ رد ۱۸۸۸-۲۱

 تب ناخ كوک خیرات و نان و
 و روکذم یوت نب نآاق و یانکوا
 هشولپ ویسم طسوتب دلج نیا عبط «روکذم نان یالبوت نب مک مچ نب نأق رومی

 للوغم ناهاشداپ عرات رد موس *زج « دش دهاوخ رشتنم بیرقنع و تسا مانا فرش رد

 کارم برات و زکالوم نی اقیآ و نراخ زیگنچ نب یلوت نی وکالوه نمی ناریا
 نوغرا نب نازاغ و اتبا نب وتاخیک و اقبآ نب نوغرا و دجا ناطلسب فورعم

 هیلع فوسام اروکالوم خیرات طقف ینعی ار ؛زج نیا زا تمق كي (۷۰۴ هنس رد یو تافوات

 رذ هطعوییخ یاوح و یوسنارف هجرت تب ۷۱۸۲۱ هفن ۲۱ هنس رد (عههه»0-۵) رم راک

 قاب یخ هنعن لاحب ن .انیشه لاع "ماع خیات رف مون دل ( تبسا هدوم عبط سبراپ

 «دشاب هداتفا نا حبط لابخت یک تسین مولعم نوکات و تسا

 ( یاعت هللا ءاش نا دما دهوخ نآ حرش هکنانچ تسا دلج هسب مقنم یادگناهج ()



0۳ 

 بس

 زا یکی لق زا تسا نیضم باتک نيا رد هک ایسا كلام ریاس رد و ناریا

 هجرد هچات لوخم یا ود 3 نیرصاعم زا لّوا زارط یالضف

 هاتنا رد بلکت تذش و ترابع تیعونصم طرف هناتخدب دنچره «تسا

 ینعم بناج لاها و امئاد ظنل بناج تاعارب فنصم دیفن تراک و باتک

 (تبسا زک گید یودناب تپسن باتک تیبها زا هچرد ۳ ارتسم ه

 لح رد و تیسر عبطب نونکان هک یبانک طقف هثالث بتک نيا نایم زا

 عبط یی رد ۱۳1۹ هم نه کج تسا فاصو جرات دایی مو سرتسد

 انامز هک خیراو لا ماج و یاشگن اهج یلو دنا هدوم نآ زا یمن رایسب کرج

 لالم و ءاشنا فلکت تصو زا و دنراد مدنت تبس فاصو رب هتبلا ةبتر و

 ان اهنخناتک یایاوز رد یطخ هضسن لاحب نانچه دنتسه یرع ترابع یزیگنا ۰
 اهناخاک نادب سرتسد هک یدو دعم صاخنا یارب زج و نام قاب رخاوا نیا

 نیا رد ها شر )دون کج ابا زا عافتنا ارسان روپج دنراد

 ارباطتسم باک ود نیا یابحاو عبط () بیک هبریخ فاقوا هریخا تونس

 ناتمگنرف نیقرثتسو نابز یراف یابدا رب و تفرگ دوخ تیه نم
 لّوا دفع ینعب) اریراوثلا مماج میت و عبط «دابت هزادنا یب یتتم *

 یلصف تسا نیسر عیطب لاحم ات یادگناهج زا هک یمهم تمق طقف تسا رظن رد هجا ()

 نیقرشتسم زا (0. )٩06۶0 رفش هبلع وساد هک یادگناهج ل "وا دلچ زا حرف تسا

 هدو جردنم (0تهعاهدعماطنو ۲تعمصو) «یم :راف ۰ هبختنم تاعادق» زا 1 ود دلج رد هسنارف

 و (۱۰7-۱1۹ ص) ارروبزم بادک زا هحفص 1۳ بیرف تسا لغاش لصف نیا و تسا
 و « رضاح عوبطم یادگناهج زا ۱٩ یب ۱۰۰ ص-۱۶ س ۰۸ ص اب تسا قیام

 هدوزفا روبزم نتم رب هسنارف نابزب زین تاجیضوت و یثاوح یرادفم روکذم ریش
 بت )۲( ((روب زم باک یوسنارف تبسق زا ۱۵۵-۱۹۳ ص) ی تا

 دون تافو یناوج ناوفتع رد هک 002, 680 بک رثسب موسوم سیلگنا نیقرثتسم
 ۳۳ زا شردام تشاد لاعتتا هب هیفرش هنسلا تاییدا و مولعب ابئاد ةايح لاح رذ

 ءاقبا و رکذ دیلخت یارب دوخ لام زا نیغم یغلبم ت تاب دو هر

 بک عبط فقو نیقرشتسم یانما زا رفن دنچ راضقاب ارت عفانم هدوف ورم 5

 ی نیا فراصب و تمساب بیرق لاعات و دون چرت ارت و هیسراف و هیرع لبنم

 ۷ تینا مش جراخ عبط زا



 نیس اش
 فرد هک یتسیا هوخ یاس ی یماتهانتم زا ای تسا هدرک جرد

 تسا ینالوقنمو تاعومس ای هدروا مارف لوفم ناهاشداپ تمزالم لیوط
 ره زا للم و نایدا لماو نیخژوم و نییجم و ابکح و الع هاوفا زا هک

 و برعو كرت و یدنه و یتبت و ینیچ و روغیوا و لوغم زا تلم و موق
 دندوب عمتج لوغم ناهاشداپ رابرد رد هک مريغ و یراصن و دوهب «

 یالع ظس وتب اهیفتسم ناشیا دوخ هتک زا هکنا اب هد ونیم ی اهافش

 تا قیف یا یاس تاجرک هو لقت نامنا
 هکنانچ خیر اوتلا عماج و دضفگ هچابید نیا ریرحت هلصوح رد ای دیا رّوصت

 للم موم خراوت عماج لب تسین طقف لوفم خیراتب رصحخ تسا یکاح نآ ظنل
 ۱ زد هک هزادنا ات فّلصم رصع | هنمزا مدقا زا تسا مع لود و ۰

 لیلج تسا یباتک نآ نا و تس ۱ ۱ ی شر

 فاصو خیرات اما ءابیرقت یاشگناهج عومجم لباقم خب هزادناب ما يظع ردقل

 رصاعم یزاریش هما لضف نیالا زع نب هما دبع نیدلا باپش نا فلوم

 ثایغ هجاوخ شرسپ و خیراوتلا عماج بحاص ها لضف نیدلا دیشر

 تلود رد و تسا هدوب ناشیا ناگتسب صاوخ زا و ریزو دح نیدلا

 هک هبهع حیافو بلاغ رد زین یو و هدوب مدقتسم انیتسا ناوید رد لوخم

 ای هدوب دهاشم و رضاح هسفنب دوخ اب هتخاس جردنم دوخ سینن باتک رد

 من : عوضوم ؛تسا هدومن عاتسا لوغم تلود یایظعو لاجر زا هطساو الب

 ودره عبتلاب هچرگ ةلاصالاب ت شننیا لوغم خرات یانگناهج دننام فاصو

 _ نخ لوخم اب رصعلا ةبراقتم اب هرصاعم نیطالس تاقبط یضعب خیرات

 هک فاصو خیرات و 100 نسب دوشيم يهتم یاتگناهج هیختر ات میاقو

 ه

 ۰ بس

 ناه دادتما و یانگناهج خرات لیذ ن هچابید رد و دوخ جرصنب

 دادغب خ ز زا ینعب ۵۲-۷۳۸ تاونس میاقو رب تسا لعتشم تسا هتشر

 « نآ اریا رد لوغم هاشداپ نیرخآ دیعس وبا تنطلس طسا اوا ات وکالوه تمس كب

 رد لوغم تنطلس زا هلاس داتفه تدم نیا میاقو تّیمها هک تسا او و ۰



 ۰ مس انشن
 فیلأت 1۷4 ةنس رد و (یواضیب ریسفت) فورعم ریسنت بحاص یواضیلا
 یا نب نیسح 5 دبح نب ْلع نب دی باسن عمجم باتک و «() نش

 (تسا لش فلات ۷۳ هنس رد دیعس وبا تنطلس رد هک هراکنابشلا رکب

 ؛اهربغ و اهریغ و

 ینعب لّوا بانک هس قالطا یلع بتک نيا نیرتیهم هک تسین كش ۰

 یرات از یایگناهج خرات و یا فاصو و خیر ونل عماج و یاگناهج

 لوغم خرات زا عالطا یارب و دراد مدقت تی (دبفو دیاش و) انامز گی

 رصاعم نیفلَوم ملق زا دندون تنطلم ناریا رد هک لوغم زا ٌةبمش صوصخب
 اما .تسا شن فیلات باتک هس نیا زا رتربتعم و رتهب اعاجا ناشیا

 و لاع یاقم ٌهطساوب ینیوج كلماطع نیا ءالع نآ فوم یادگناهج ۰
 صوصخم ریید لاس ۱۰ بیرف) تسا هتشاد لوغم تلود رد هک عیفر یبصنم

 افریغ و ریغص یایسا و ناتسجرک و ناريا دالب لک کاح اقآ نوغرا ریما

 ناریید ٌصاوخ زا ناریاب وکالوه دورو زا سپ و دوب لوفم بناج زا

 رادوکت و اقبآ شنارسپ و وکالوه بناج زا نآ زا سپ و دیدرگ وکالوه ۱

 برع قارع هیلک و دادفب کاح لاس راهچو تسیب بیرق دمحاب فورعم ۰ ۱
 دهاش و رضاح بانک نیا رد هجردنم عیاقو بلاغ رد هصخش+ دوخ (دوب

 یراولا عاج اما «هنا ءاش نا دیابب نآ لیصتت هکنانچ تسا هدوب ینع
 بیبط ادتبا یناده یاع نب ریخما یا نب ها لضف نیدلا دوش 3 ناو

 وتیاجوا شردارب و نازاغ ریزو لاس ۳س بیرق نآ زا سپ و اقابا

 دی رد لوفم كلام روما دقع و لح عیج تدم نيا رد و بسا

 نامرفب و دوم فأت رد عورش نازاغ س ارخراوتل عماج و دوب وا فرصت ۱
 سینن باتک نیا رد هک یتءالطا و تامولعم عیمج و دیناسر ءامناب وتیاجمموا

 ییصنتبار باتک نیا فنصم « ۸۲-۸۸ ص ضیا 0 ۸۲ ص ضیا )
 ربرحت خیرات نتم خرات و تسا هدون ریرحت هبترم ود تسا روطسم ن نآ هچابید رد <

 (تتنآ نانو
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 حصصم همدم د

 لوغم یالبتسا زا لبف فبلات و بتک نییام هک اریثحاف هجرد توافت
 دنا هدرک هظحالم هّتبلا تسا نایامن نا زا دعب راثا و بثکو

 ینعی تاّییدا زا صوصخم ٌهبعش كي هک تسا نیا بیرغ هلک اذهعم
 بستک و دوم مظع یئرت و تفرگ ما یجاور لوغم دبع رد خرات ّنف

 تسا نش هنشون یسراپ نابزب نونکات هک هیخترات بتک نیرتهب زا هسیفن *
 نیدلا ءالعل یانگناهج غیرات ینعی باتک نیه لیبف زا دش فلات نارد

 ریک جرات و )۵ش فیلات 10۸ ٌهنس دودح رد هک ینیوجما كاماطع

 و نازاغ ريزو هّلا لضف نیدلا دیشرل خیر ول خیر وا عماجم ریوسوف ریظنلا مدع

 دی بانک و یخ نا ۷۰ هنس دودح رد هک وتیاجموا

 هلال لضف نب هّلا دبعل فاصو خراتب یفورعم راصعالا ةيجزت و راصم# 2

 لا دبحم نیزگ خیران و )۵ش فیلأت ۷۳۸ ٌهنس دودح رد هک یزاریشلا

 ی نام دیقن و هصالخ هک یتیوزفلا فوتسال رضل نی دما نی رکب یا نب
 موظنم ریبک خیرات و «)۵ش فیلات ۷۳۰ ٌهنس رد و خیراوتلا عماج زا تسا
 براقن رحم زد تبب ۷۵۰۰۰ زا تسا ترابع هک وه یفیلأت همان رفظب موسوم

 ناریا ٌخرات رد ۰ . و برع خرات نود یی 9:۰. .) همانهاش زرطب ۰

 باتک و «() ی تسا هش فیت ۷۲۵ ةنس رد و (لوفم خیرات او

 یتکانب خراتب فورعم باسن و ربا خیر اوت یف بابل 1۳ ةضور

 فیلأت ۷۱۷ هنس رد هک یتکانبلا دیحم لضنلا يا نرب دواد ناملس یا

 نیطالس هنلتخ تاقبط رد تسا یرصتخ خرات هک خیراوتلا ماظن و ۱

 ِ_ رظ برج بها قیع دیس یا نینلا رصان ءاضقلا یضاقل ناریا ۰

 عل تس رهب دیک عوجر (0) ( هثلا ءاش نا دما دهوخ هرقف نيا ۶

 ۱1۱-۱۱۳ ص اّمیا 0 ۲ ی یو فلات هیناطترب هژوم

 هیناطبرب هزون یبراف مسن تسربف لیذب دینک عوجر )0( ۸ ص ضیا )1(

 هزوم رج تاک قیا زا ین زاتم رایب هنعل لب ۱۷۳-۱۷ ص ویر فیلات

 0 ۱ هنناطیرب هزوم هیسراف قحن تسرهف (۱ ؛تسا دوجوم هیناطیرب



 ناعت هتبس

 میم هتل

 هعقاو نیرامهم لب هداد کور نوک ات م السا ز زا دعب هک همل)ب نیراپهع

 لیاوا رد هک ت پر كانلوه هنتف قالطالا یلع یخیرات

 لهچ یس تدم ضزع رد هدومن عولط قرشم یصافا زا یرم تنه نرف م
 یصاقا زا و ًالوط اررصم و ماش دودح لا نیچ یابرد لحاوس زا لاس

 ارناع رحم و سراف جلخ لا یرگنه و فولوپ و هبسور و قاچیث تشد

 او جرات ن نونک ات هک ار کلم نیرتعیسو هدروآ فّرصت تحت رد اضرع

 هیرع هیدف تفالخ 107 ٌهنس رد هرخالاب و دنداد لیِکشت دهدیم

 «  دندون ضرفنم ی

 هه زا هک کلام زا کی سن لا یکم کا
 دیدرگ عفاو نایشحو نیا بهن و لتق و زات و تخات ضرعم رد رتشیب

 اردالب نآ ضرع و لوط لوفم رگیاع نانوط هک دوب ناربا ام تند
 هلاپ اركلام نآ رسانرس هلیاه ٌلباغ نا زوسناهج ٌهلعش و دوم ربز و ریز

 اهرهش « دش هابت هعقاو نآ رد سوفن اهرورک و اهرورک تخوسب ۰

 و ملع زکارم «دیدرگ اهلفاس اهیلع و انصنص اعاق لک تابصق و یرق و

 ۳۳7 یزوأم تور و تعنص نزاخ ؛دش بارخ اهرس اب بدا

 اناخانک «دندرک عذ دننسرگ دننام اعیج اج هه ارالضف و الع ؛تشگ
 یالیتسا راثا نوهآ و جات لقا زاو «دندومن دوبان و تسین اعم اراهنوخاتک و
 ناشیا دهع رد نوفزرش نآ و دا و لع هک دوب نآ ن ناریا رب لوغم ۰,

 هجرد نادب تسا نکم تکلم كي تایبدا هک لژنت و طاطعا هجرد یهتن

 دنشاب انا هیمالسا تایبدا و مولعب یدنا هک ینانک و ؛ دیسر دسر



 2 و و ن امت اطد و طراو تن لود افاور همان ]ورا وا
 مک تار ام و دایی هتحوسر مر (یلروریآب اور اکآ ه)اموراوضر ملات وار رماف

 | زد امزاما کن سوق دیس ,تخر( ةلصا ول عرف و بقعدودن ایکس لغو

 اکو نزار هلو توت يتسدزوود ار کل ناماعهاویویر رایحو

 ۳م و مرد »هک [)یضعبوزر ای هیشازا ماریحعلا

 ۱ )جا یلوت ی متردو دسر و نم ار ۳/0

 اهاسرطدت تازاج لاو هایدنازواو ! زاولعم
 هنر وسو ببق جز یصس

 9 هاو هاب مد نک1ب دوو کم > عصر رب نمک

 ةوندادن اسرانورس کر هوبال »اس

 )اسکات السد ناص لورم ار ۱

 رافرب لوح ول ها عو برو نام نمره ارم

 د 7 لایت اف الا تعرح هل
 زا ی 4۰ بز

۰ 5 ۱ 

 ۱ کانال | بت ورک اموحت سل داد اصناوب تن فتساسهز رز )ا

 »مر اسارمع راست رعد تساش باور روس زا اتهرکاو هشابنابمآ نا ؛
 ۱ باس راسالضراللورولاّسنوز اافووودارعم اطا حیااراو ب7

 بسا :ووخ وا ووج_تورشیب) ۶ سر لو رر) هل روا رج

 !دتولوم وءءاطواز ا اوجا_یفصر گاز ور عضو دان انا
 ۱ تراس و لاچ) اضردرکآ هآروهآز لا یه ازفارد

 ۱ )عن ار مواد نا اد زو تر
 . . !یل النطم الو تصامم اول تیام ۱
 ۱ الاهاساو بتساانج) انا زا ترم تام ۳و ی عشداوح ارم انا هلعو
 راع)یلاتساو ید :رزب را هل هر مع نوت9 دش لوت موآ مومورب 5۳ روا

 ,هگریل اکو ناثسرب اپرع هرس ا> لرد ون بزار ان صایا باری دوش اطلس هآ

 | بلوحررسا ات ها داس منا وب : ورم جزب ناز سرب اشوتناراولوس اما هایسا

 و سن سس تاقر تولز ترم شرب ر )روس و ونررب تالاریهاولاو بال | ارگ اد

 آ هخسن زا مب" قرو
 (5ان مهاجم[ معصعهص 205, 1. 37۳)

 خیرات و سیراپ 1 ةهناماتک رد هظوفحم یاشگناهج خسن ز مدقا ظ

 ۱۳۶ ص۲ س , ۲ ص قباطم «تسا یرشه بر هثس تا

 رضاح عوبطم نتم زا عس

 تمسق لوط و تسا ب ء ضرع رد رتمیتناس ۲ یلصا ٌةهحفص لوط
 ۱۷ ضرع رد رتمیتناس بس طقف بوتکم
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